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 حقيقة التوبة وضرورهتا
 أتدري ما ىي حقيقة التوبة إىل هللا؟أخي ادلسلم: 
الرجوع واإلقالع عن الذنوب والنددم عىدم مدا  دى    حقيقتها: 

 ادلاضي.
ىددي الرجددوع إىل هللا بددالتلام  حيدد  مددا  دد  قاااا اامااان اباام القاايم: 

 وترك ما يكره؛  هي رجوع من مكروه إىل زلبوب.
ع إىل هللا تحياىل..  التائد  راجد   عدن قريد  ما أحىم الرجو أخي: 

 يسخط هللا تحياىل إىل قري   بو هللا تحياىل...
 ضرورة التوبة:
لقدددد ندددادا هللا تحيددداىل عبددداده ندددداَ  رحدددي  إذ يقدددول أخاااي ادلسااالم: 

يا ااا أََا َهااا اْلُنْوِملُااوََّ َلَاُلُفااْم تُاْ ِلُ ااوََّ تحيدداىل   َِِ ]النددور   َوُتوبُااوا ِإَ  ِ  
ٖٔ.] 

قدددال اإلمدددام القدددرقا  ىلوتوبدددوا إىل هللا  دددسنك     ىدددون مدددن  دددهو 
 وتقصَت   أدا  حقوق هللا تحياىل  ال تًتكوا التوبة   ك  حال(.

وعدددن ىدددذه اليدددة قدددال اإلمدددام ابدددن القدددي  ر دددو هللا  وىدددذه اليدددة   
 ورة مدنية خاق  هللا هبا أى  اإلميان وخيار خىقو أن يتوبوا إليو بحيد 

 وصربى  وىجرهت  وجهادى ..إمياهن  
ر ددو هللا  إن حقددوَق هللا أعندد  مدددن أن  -وقددال قىدد  بددن حبيدد  

 يقوم هبا الحيبد ولكن أصِبُحوا تائبُت وأمسوا تائبُت.
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الرجددددوع إىل هللا تحيدددداىل ُخىُددددٌ   ابددددك لى دددد من؛  هددددو   كدددد  أخااااي: 
 أحوالو راج  إىل هللا تحياىل.. منيًبا إىل ربو تبارك وتحياىل.

عجيبًددددا أن  ربنددددا النددددا صددددىم هللا عىيددددو و ددددى  عددددن ألددددي  أخااااي: 
 نفسو  أنو يتوب إىل هللا   يومو أكثر من مرة؟!!

َااا أَهااا اللاااس توبااوا إ  »قددال ر ددول هللا صددىم هللا عىيددو و ددى   
 رواه مسى .!«   فإين أتوب إ    يف اليون مائة مرة

ورجوعدو إىل  ذاك ىو نبينا صىم هللا عىيو و ى   ربك بكثدرة إنابتدو
هللا تحياىل وىو الذي ُغفر لو مدا تقدد م مدن ذنبدو ومدا تدفخ ر   كيد  بد  

 أيها اإلنسان؟!!
جتددد  إىل الا حيدددام إىل هللا ضدددرورٌة جتددداج إليهدددا كحا الرجدددوعأخاااي: 

والش راب! وإ   فين أنك من قول الفاروق ع ر بن اخلااب رضدي هللا 
وا أك سااافم قبااال أَّ حاسااابوا أك سااافم قبااال أَّ ُزاسااابوا وزكااا»عندددو  

ا أَّ زاسااابوا أك سااافم  تُوزكاااوا فإكااان أهاااوَّ حللااايفم يف احلسااااب أاااك 
ُلااااوا للااااارذ اُعاااا ال َوم اااا  تُارضااااوَّ     اااا  ماااالفم  اليااااونز وتَو

 «.خافية
ذاك ىددو خىدد  ادلسددى  الصددادق  زلا ددبة الددنف .. أخااي ادلساالم: 

 ومراجحية الاري  الصدحي... وَ دوقُو ذلدذه الدنف  الىجدو  إىل قاعدة رهبدا
 تحياىل.. حىت تستقي  عىم اذلدا والرشاد.

َ  ر دو هللا وىدو يقد  عندد قولدو تحيداىل  -قاا احلسم البصري 
    تىقم ادل من إ  يحيات  نفسو  مداذا أردُت  أُْقِسُم بِاللُاْ ِس اللُواَمةِ 

بكى يت؟ ماذا أردت بفكىيت؟ ماذا أردت بشربيت؟ والحياجل ميضدي قددًما 
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   يحيات  نفسو.
اجحيدد  التوبددة دائً ددا مددن شددسى .. و  تسددت. وأنددك ادلساالم: أخااي 

 تارق باب رب  تحياىل   صباح  ومسائ .
ك ددا أندد  تفكددر   صددباح كدد  يددوم   محياشدد  وزادك   أخااي: 

الدنيا..  فكر أيضا   رجوع  إىل هللا تحياىل؛  تلو د ليوم محيادك؛  دسن 
النداق،  و دفرك  من أراد السفر إىل مكان تفق دد متاَعدو وزاَده   فك د 

إىل هللا تحيددداىل خدددَت مدددا تتفقدددد مدددن أجىدددو التوبدددة والرجدددوع إىل هللا   كددد  
حدددُت.. ومدددن عىددد  أندددو راجددد  إىل هللا تحيددداىل هتيدددف لدددذل   دددا يىيددد  هبدددذا 

عىدددم حدددال   يرضددداىا!  -تحيددداىل  –الىقدددا ..  قبدددي. بددد  أن تىقدددم هللا 
 يو خا ية؟!!  ا ُحج ُت  يومها؟! وما ُعْذُرك أمام َمْن    فم عى

* * * 

 باب التوبة م توح
الرجددوع إىل هللا تحيدداىل   كدد  حددُت لددي  بصددحي   أخااي ادلساالم: 

ولدديحيى  الحيبددد أنددو مددىت أراد التوبددة والرجددوع إىل ربددو تحيدداىل  سدديجده قريبًددا 
 منو   امحًيا لصوتو.. غا رًا لَلل تو..

 يا من أ ر َك   الذنوب.. ويدا مدن أوبقتد  ادلحياصدي  أيدن أندك 
 باب رب  تحياىل؟!من 

 أين أنك من ر ة غا ر الذنوب؟!
 أين أنك من قاب  التائبُت؟
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 أين أنك من جابر كسر ادلذنبُت الراجحيُت؟!
  ِ ُقْل ََا حِلَباِدَي اُلِ ََم َأْسَرُفوا حَلَل  أَكْاُ ِسِهْم َ  تَاْقَلُطوا ِمْم َرْْحَاِة

يا ا ِإكُُن  َِِ  [.ٖ٘]اللمر   ُهَو اْلَغُ وُر الُرِحيمُ ِإَُّ َ  ََاْغِ ُر ال  كُوَب 
رضي هللا عنه ا  من آي  عبداد هللا مدن التوبدة  -قاا ابم حلباس 

 بحيد ىذا  قد جحد كتاب هللا عل وج !
و  األ ر  دلا أىبط هللا عدل وجد  إبىدي  لحيندو هللا قدال  بحيلتد  إ  

   أ ارق ابن آدم حىت  تفارق روحو جسده!
 وحلمن ي   أحب  التوبة حلام حلباكي وحلويت»قال الرب تحياىل  

 «.حىت َغرأر هبا
  تددنَ  أن  هللا تحيدداىل غددٍتع عددن تحيددذي  عبدداده و  أخااي ادلساالم: 

َماا ََاْ َااُل  ُ ِبَااَ اِبُفْم يضرُّه عصيان الحياصي  و  تنفحيو قاعدة ادلايد  
ا  [.ٚٗٔ]النسا    ِإَّْ َشَفْرُُتْ َوآَمْلُتْم وََعاََّ  ُ َشاِعر ا حَلِلين 

 َاااا ََْناااُفُر لِلَاْ ِساااِن َوَماااْم َعَ اااَر فَاااِإَُّ َر ِّ أَاااِ   َعاااِر م َُ  َوَماااْم َشاااَفَر فَِإ
 [.ٓٗ]الن    

كثددَت أول دد  الددذين ييف ددون مددن ر ددة هللا تحيدداىل بسددب  مددا أخااي: 
ارتكبوه من الدذنوب وادلحياصدي ونسدوا أن هللا تحيداىل  د ُّ مدن عبداده إذا 

َوُهااَو الُااِ ي ََاْقبَااُل التُاْوبَااَة حَلااْم حِلبَاااِدِم يسددتسفروه  أذنبددوا أن يتوبددوا إليددو و 
[؛  دفين ادلدذنبون مدن ىدذا كىِّدو؟! ٕ٘]الشدورا   َوََاْاُ و حَلِم الُسايَِّ اتِ 

  سن  أيها الحياصي لن جتد أرح  ب  من هللا تحياىل.
يددعوك إىل الت وبدة وقدد  دت. لد  باهبدا   -تبدارك وتحيداىل  - ها ىو 
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 قاناُت. ال تكن من ال
َبسا   -حلاو ولال  -إَّ   »قال الندا صدىم هللا عىيدو و دى   

بسا  َاكم باللهاار ليتاوب مسايء  ََكم بالليل ليتوب مسيء اللهار َو
 رواه مسى .«. الليل حىت تطلع الننس مم مغرهبا

ر ددو هللا  إن الرجددَ  يُددذن    يتددوب    -قيدد  لىحسددن  البصددري 
  مىت ىذا؟!يذن    يتوب   يذن    يتوب  إىل

  قال احلسن    أعرف ىذا إ  من أخالق ادل منُت!
 ال ينبسي لحياق  أن يقنط مدن ر دة هللا تحيداىل.. و  أخي ادلسلم: 

يق   "إن ذنا كبَت". وليحيى  أن ذنَبو مه ا كان كبَتًا  ىدن يكدون أكدرَب 
 من ر ة هللا تحياىل..

 ُّ ألحدد أن  دال َ د»رْحان  :  -قاا شاي  ااسا ن ابام تينياة 
يَدْقدددنَط مدددن ر دددة هللا  و  أن يُقدددنط النددداس مدددن ر تدددو؛ لدددذا قدددال بحيددد  
السى   وإن الفقيَو كد  الفقيدو الدذي   يد ي  النداس مدن ر دة هللا و  

 «.جيرئه  عىم محياصي هللا
 بادر أيها ادلذن    بادر بالدخول إىل ر دة هللا مدن بداب التوبدة  

 إ  يوم أن تبىغ الروح احلىقوم!ولتحيى  أن ىذا الباب   يُسى  
إَّ َ  ََاْقبَااُل توبااَة الابااك مااا   »قددال النددا صددىم هللا عىيددو و ددى   

 (.ٖٖٚ٘رواه أ د والًتمذي/ صحي. الًتمذي ىل«. َُغرأر
كدددان رجددد  شلدددن كدددان قدددبىك  يحي ددد  وحلااام مغياااي بااام  اااي قااااا: 

 بادلحياصي  بين ا ىو يسدَت ذات يدوم إذ تفكدر  ي دا  دى   قدال  الىهد 
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 غفران .  الث مرات   فدركو ادلوت عىم تى  احلالة  سفر هللاُ لو.

 يدددا أيهدددا الحياصدددي ارحددد  نفسددد  و  تكدددن مدددن السدددا ىُت عدددن ر دددة 
 السفور الرحي ..
ِإَُّ َ  ُيُِا   ألدي  مدن  دحيادة التدو ابُت أن  هللَا تحيداىل قدال  أخي: 

رَِمَ   [.ٕٕٕة  ]البقر  التُاُواِبنَي َوُيُِ   اْلُنَتَطهِّ
ألي  من  حيادة التو ابُت أن هللا تحيداىل يفدرح بفوبدة الدراجحيُت أخي: 

 وإقبال ادلذنبُت!
وىدا ىدو البداب مفتدوح وربُّد  تحيداىل يبسدط يدده فالتوبة.. التوباة.. 

 بالىي  والنهار لقبول التائبُت.. وإقالة ادلذنبُت.

* * * 

ف يف التوبة  التسَو
يقد  عىدم ادلدذنبُت ىلتسدوي  إن أعندَ  الدبال  الدذي أخي ادلسلم: 

 التوبة!(
  وف أتوب!  وف أترك الذنوب!َقوا: 

  وف أتوب بحيد  ًتة!
ىددذا ىددو حجدداب التوبددة الددذي حجدد  اخلىدد  عددن الرجددوع واإلنابددة 

 إىل هللا تحياىل!
 سوف.. لالي..!
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 ما أ وأ ىذا احلجاب الذي حج  الحيصاَة عن التوبة!أخي: 
جد  الندداس عدن التوبددة الددذي حرْحان  :  -قااا ُياان بام مااااذ 

قددول األمدد ! وعالمددة التائدد  إ ددبال الدمحيددة  وحدد  اخلىددوة  وا ا ددبة 
 لىنف  عند ك  مهة.

 أيها ادلذن ! إىل مىت وأنك غارق   ادلحياصي؟!
 أيها ادلذن ! إىل مىت وأنك محيرض عن قري  النجاة؟!

 أيها ادلذن ! إىل مىت وأنك عبٌد لىشياان؟! 
 مىت؟!إىل مىت؟! إىل مىت؟! إىل 

 قددددددددم لنفسددددددد  توبدددددددًة مرُجدددددددوة
 

 قبدد  ادل ددات وقبددَ  حددب  األلُسددن 
 بددددادر هبددددا غىدددد  النفددددوس  سهنددددا 

 
 ذخددددر وُغددددْنٌ  لىُ نيدددد  ا سددددن 

ك  من عصاة  و  وا التوبدة  فخدذى  ادلدوت عىدم غدرة وىد  أخي:  
  يشددددحيرون!  ندددددموا حددددُت ! ينفدددد  الندددددم! وتددددد قك الدددددموع وكثددددرت 

 ن والندم!احلسرات حُت   ينف  احلل 
التددددفّ ِ   كدددد  شددددي  »رْحاااان  :  -قاااااا أبااااو بفاااار  الواسااااطي 

حسددن إ     دددالث خصدددال  عنددد وقدددك الصدددالة  وعنددد د دددن ادليدددك  
 «.والتوبة عند ادلحيصية

 أيها ادلذن ! أل  أمان من ادلوت؟!
 أيها ادلذن ! ى  تحيى  مىت  ت وت؟!

 حًدا؟! أيها ادلذن ! ى  أنذر ادلوت أحًدا؟! ى  أمه  ادلوت أ
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 ك  من مذن  إذا      دلاذا   تتوب؟!

 قال  دعو  أتىذذ بشبايب  سذا كربت تبك وتفرغك لىحيبادة!
 ىذا ادلسرور وغَته كثَتون غرى  ما ى   يو من الصحة والحيا ية!

ولكددن نسددي ىدد    أن ادلددوت   يفددّرِق بددُت الصددسَت والكبددَت!  كدد  
 اشوا!من صسار وشباب ماتوا! وك  من كبار ع روا وع

 أول   ى  الذين عاشوا األما  الكاذبة!أخي: 
َااا أ دداقوا يددوم أن نددلل عىدديه  ادلددوت! وىدد  ينفدد  الندددم يومهددا؟!  َُ ِإ

اااوَء ِيََهالَاااةم ُنُ ََاُتوبُاااوََّ ِماااْم َقرَِااا م  التُاْوبَاااُة حَللَااا  ِ  ِللُاااِ ََم ََاْاَنلُاااوََّ الس 
ِْ التُاْوبَاااُة فَُأولَ ِاااَي ََاتُاااوُب  ُ حَللَاااْيِهْم وََعااااََّ  اااا * َولَْيَسااا اااا َحِفين   ُ حَلِلين 

 ُْ ِلُلِ ََم ََاْاَنُلوََّ الُسايَِّ اِت َحاىُت ِإَذا َحَراَر َأَحاَكُهُم اْلَناْوُت قَااَا ِإيّنِ تُاْبا
ااااا  اْْلََّ َوَ  الُاااِ ََم َوُوتُاااوََّ َوُهاااْم ُعُ اااارم ُأولَ ِاااَي َأحْلتَاااْككَا ذَلُاااْم حَلاااَ اب ا أَلِين 

 [.ٛٔ]النسا   
 ىلمن قري (  قال ابن عباس والسُّدي  قب  ادلرض وادلوت.

  يا مذنًبا احذر التسوي !
 ويا مذنًبا احذر من غفىة   يوقن  منها إ  مى  ادلوت!

  دددددددددددددسذا النُّفدددددددددددددوس تَدَقحْيَقحَيدددددددددددددكْ 
 

   ضدددددديِ  َحْشددددددَرَجة الصُّددددددُدور 
  ُهنَدددددددددددددددددددداَك تحيىددددددددددددددددددددُ  ُموقنًددددددددددددددددددددا 

 
 مددددددددددددددددددددا ُكنددددددددددددددددددددَك   ُغددددددددددددددددددددرور 

  
َربِّ اْرِلُاااوَِّ * َلَالِّااي ن غفىددة تقددول بحيدددىا  يددا مددذنًبا.. احددذر مدد
 ُْ  .َأحْلَنُل َصاحِل ا ِفيَنا تَارَْع
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َعاُ  ِإكُاَهاا َعِلَناةم ُهاَو قَائُِلَهاا َوِماْم  ال يكون ل  جوابًدا يومهدا إ   
َاُثوََّ   .َورَائِِهْم بَاْرزَخم ِإَ  ََاْوِن َُاباْ

ان  من  كر منها قال  ِت بن محياذ ر و هللا  ىلالدنيا مخر الشيا
 ! يف  إ    عسكر ادلوتم نادًما م  اخلا رين!(

  يا حسرة ادلذن  يومها! ويا قول ندم الحياصي!!
سدديُ  إىل مددىت

ُ
 يددا أيهددا الحَيْبددُد ادل

 
 

َدددا   تُدْفدددٌت زمانَدددَ    َعَسدددم وَلُر  
 قد َضاَع   عصْيانِو وتَصر َما  بادر إىل مو ك يا َمْن ُعْ رُهُ  

  بحيدددددد  ال ددددددار أن أكثددددددَر صددددددياح أىدددددد  النددددددار مددددددن وقددددددد جددددددا  
 التسوي !

 يا أيها ادلذن  بادر بسقفا  نار ادلحياصي بالتوبدة الن ُصدوح.. وإيداك 
مدددن ذر الرمددداد عىدددم ندددار ادلحياصدددي بدددد ىل دددوف( ويدددوم أن ينكشددد  ىدددذا 

 الرماد  تحيى  يومها أن  كنك   غرور وأما  كاذبات!!
كشدددفك السشدداوة عدددن الحييدددون  يددا أيهدددا الحياصددي! إذا ندددلل ادلددوت ان

وأيقددددن ادلددددذن  أن الوعيددددد شددددديد..  حشددددرجك الددددروح!  يددددا ذلددددا مددددن 
 حلنات  از  يها السحيدا  وشقي ادلذنبون!!

احدددذر ىل دددوف( وىل دددفتوب(؛  دددسن " دددوف" مدددن أخاااي ادلسااالم: 
أقددددوا أعددددوان عدددددوِّك الى دددددود ىلالشددددياان(    يددددلال يدددددعوك إىل تددددفخَت 

 غَت توبة! التوبة حىت يفجفك ادلوت وأنك عىم
  بادر بااعة الر ن واع، ىوا النف  والشياان.

 شروط التوبة
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لىتوبة شروط  بد أن تكون   توبتد  وأندك مقبد  أخي ادلسلم: 
 عىم قري  التائبُت.

 أو  : ااخ ص يف التوبة:
اجحيدد  توبتَدد  د وحددده لددي  ألحددد  يهددا نصددي   أخااي ادلساالم: 

 تحياىل   من غَته. ولتكن ك ا قال القرقا  حيا  من هللا
 دددسن الحيبدددد إذا أخىددد،   توبتدددو َو د َقدددو هللا تحيددداىل   إ امهدددا و ب تَدددو 

 عىيها.
 ثاكي ا: ااق ع حلم ادلاصية:

 ىتحيى  أخي أنو لي  بتائ  مدن قدال  إ  قدد تبدُك. وىدو واقد    
الشددهوات ا رمددة؛ بدد  وجدد  عىددم التائدد  مددن زلددرم أن يقىدد  عنددو  وإن  

ك واجدد  بددادر إىل  حيىددو  وإن كانددك حقوقًددا لىحيبدداد كانددك توبتددو مددن تددر 
 رد ىا إىل أصحاهبا.

 ثالث ا: اللكن حلل  ما سلف:
إن الحياصدددي ُمحْيتَدددد عىدددم حقدددوق هللا تحيددداىل  ولدددي   أخاااي ادلسااالم:

؛   ددن تدداب ورجدد  كددان للاًمددا عىيددو أن ُيْكثددر مددن الندددم عىددم  ىددذا بدداذلُتِّ
 رح  ويحيفو..ما  رط منو   ح  هللا تحياىل.. عسم هللا أن ي
 رابا ا: الاون حلل  حلكن الاودة إ  ال ك :

 البدددد أخدددي مدددن ا تحضدددار ىدددذا الشدددرط  أن تتدددوب وأندددك عدددازم 
عىدددم مفارقدددة الدددذن   راقًدددا   رجحيدددة محيدددو.. وصددددق الحيدددلم دليددد  عىدددم 

 صدق التوبة.
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 خامس ا: حلكن ااصرار:
عىددم   قددد مدددح هللا تحيدداىل عبدداَده ادلت قددُت أهندد  إذا أذنبددوا   ُيصددرُّون

َوالُاااِ ََم ِإَذا فَاَالُاااوا فَاِحَناااة  َأْو أََلُناااوا أَكْاُ َساااُهْم الدددذن   قدددال تحيددداىل  
َُِصار وا حَللَا   ذََعُروا َ  فَاْستَاْغَ ُروا ِلُ كُوهِبِْم َوَمْم ََاْغِ ُر ال  كُوَب ِإُ   ُ َوَ ْ 

ْاِري َما فَاَاُلوا َوُهْم ََاْاَلُنوََّ * ُأولَِ َي َلاَواُؤُهْم َمغْ  َِ ِاْم َوَللُااتم  ِ اَرةم ِماْم َرهبِّ
َكْاَهااااُر َخالِاااِكََم ِفيَهاااا َوكِْااااَم َأْلاااُر اْلَاااااِمِلنيَ  ُْ ]آل ع دددران   ِماااْم َزِْتَهاااا ا

ٖٔٙ.] 
 سادس ا: م زمة الانل الصاحل:

 التائ  راجٌ  عدن الدذنوب وادلحياصدي إىل ِّد ِّ الااعدات؛  نا د  
ن جددددددابرًا ألي ددددددام تفرياددددددو أن يكثددددددر مددددددن األع ددددددال الصدددددداحلة الدددددديت تكددددددو 

 وعصيانو..
و  يددددددري الحيبدددددد عىدددددم أي حدددددال ُ ْدددددَت  لدددددو  ومدددددن واِّددددد  عىدددددم 

لحيدد  هللا تحيدداىل أن  ددت  لددو باخلا ددة احلسددنة  يىقددم  توبتددوالصدداحلات بحيددد 
 هللا تحياىل تائًبا.. منيًبا.

 سابا ا: التوبة وقْ القبوا:
والدذي ميند   سن التائد  تقبد  توبتدو مدا !  ددث مدان  مدن قبوذلدا  

وقىددددوع الشدددد   مددددن  -ٕحضددددور األجدددد    -ٔقبددددول التوبددددة شددددي ان  
 مسرهبا.

ِْ التُاْوبَاُة ِللُاِ ََم ََاْاَنلُاوََّ الُسايَِّ اِت َحاىُت ِإَذا قال هللا تحياىل   َولَْيَس
ُْ اْْلََّ َوَ  الُااِ ََم َوُوتُااوََّ َوُهااْم ُعُ ااا رم َحَراَر َأَحااَكُهُم اْلَنااْوُت قَاااَا ِإيّنِ تُاْباا
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ا  [.ٛٔ]النسا    ُأولَِ َي َأحْلَتْككَا ذَلُْم حَلَ اب ا أَلِين 

  يددلال الحيبددد   مهدد  »قددال عىددي بددن أيب قالدد  رضددي هللا عنددو  
مددن التوبددة مددا ! يفتددو مىدد  ادلددوت يقددب  روحددو   ددسذا نددلل مىدد  ادلددوت 

 «. ال توبة حين ذ
د وقدد»ر ددو هللا؛ قددال   -وىندداك شددرط آخددر ذكددره اإلمددام القددرقاُّ 

 «.قي   من شروقها ا عًتاف بالذ ن  وكثرُة ا  تسفار
تىدد  الشددروط ركددائُل قويددٌة لتوبددة يرجددو هبددا صدداحبها أخااي ادلساالم: 

 وجَو هللا تحياىل.. و  خَت   توبة   تقوم عىم تى  الدعائ .
 واإلتيان بتى  الشروط  بد منو لتوبة صا ية صحيحة..

  يسددددددتك ىون تىدددددد   ولكددددددن جتددددددد الكثددددددَتين وىدددددد  ينددددددوون التوبددددددةَ 
الشدددروط  وىددد    َمدددثَدُىه  ك ثددد  رجددد  بدددٌت بنيانًدددا  فقدددام بحيددد  دعائ دددو 

 وأمه  بحيضها!
  َقدِّر لبنيان كهذا ى   يست ر  ابًتا؟!

  سنو حتً ا  يخر عىم بانيو!
ددد  دعائ هدددا   ىتدددخ أخدددي لنفسددد  توبدددًة تسدددتك   شدددروقها وت  ِّ

 عىم أ اس قويٍّ را خ..
نفَسددو و دد  بددُت  ناياىددا حددىت يحيىدد   ومددا عىددم الحيبددد إن ىددو راجدد 

 صدقها من كذهبا؟!
ولكددن الندداس تحيددو دوا التهدداوَن   كدد ِّ شددرط يددردُّ الددن فَ  عددن ىواىددا 

 ويُىلمها قري  اجلد!
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وأما تى  الشروط الديت  يهدا حفدل لىحقدوق الدنيويدة  تجدد النداس 
حددازمُت  يهددا  ياىبددون  يهددا أعىددم درجددات الك ددال!! وكدد  ذلدد  مددن 

 َتة وتشتُّك نور اإلميان واإلقبال عىم دار السرور.ضحي  البص
ومدددن ا دددتنارت بصدددَتتُو  دددحيم إلدراك البددداقي وأعدددرض عدددن الفدددا   
 اجحي  أخي ديدن  دائً دا النندر   حقدوق هللا تحيداىل أوً    النندر   
حقوقدددد   ومددددن كددددان ىددددذا وصددددُفو ! يضددددي  هللاُ حقوقَددددو و! َيكىددددو إىل 

 ئر أموره  ور   درجَتو يوم لقائو.نفسو.. وَىو َن هللا لو  ا
 دداننر أخددي   تىدد  الشددروط ننددَر مشددف  عىددم نفسددو باحدد  ذلددا 

 عن  بي  صلاهتا.
ددددَة  وإن الحياقددددَ  َمددددْن حا دددد  نفَسددددو عىددددم تفرياهددددا.. وأللمهددددا ا ج 

 الواضحة إن ىي تنك َبك  الاري .
وصدق التوبدة قريد  إىل صددق الحي د .. وصددق الحي د  قريد  إىل 

 ة  وحسن اخلا ة قري  إىل اجلنة.حسن اخلا 
 التوبة اللصوح

 إىل من مؤلت السفىة قىبو.. إىل من أ رت الشهوة   اده..
 أَها الغافل! إ  مىت الغ لة؟!

 أَها ادل ك ! إ  مىت اخلوُذ يف أوحاا ادلااصي؟!
ىددد  لددد    توبدددة صدددادقة  حدددو هبدددا أدران الدددذنوب؟! ىددد  لددد    

 حياصي؟!توبة نصوح تسس  هبا أدران ادل
 ىي التوبة النصوح أغىم من ك ِّ غال.. وأنف  من ك  نفي !
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 قىي  أول   الذين يو  قون إليها.. واألكثر يتوبون   يرجحيون..

 أتدري ما ىي التوبُة النصوح؟ أخي ادلسلم: 
وأصددددد  التوبدددددة النصدددددوح مدددددن »قااااااا ااماااااان القااااار   رْحااااان  : 

 «.لش  اخلىوص؛ يقال  ىذا عس  ناص. إذا خى، من ا
 ىجُر لىذنوب وال ام بسَت عودة..ف قيقة التوبة اللصوح: 

وإليددد  أقدددوال الحيدددادلُت الحيدددار ُت وىددد  يددددلون  عىدددم حقيقدددة التوبدددة 
 النصوح 

يدذن  الحيبدد   يتدوب »رضي   حللن:  -قاا حلنر بم اخلطاب 
 «. ال يحيود  يو

أ  يحيدود صداحبها لدذل  »رضي   حللهنا:  -وقاا ابم حلباس 
 «.الذي يتوب منوالذن  

الرج  يذن  الدذن      »رضي   حللن:  -وقاا ابم مساود 
 «.يحيود  يو

مدددددا تنصدددددحون هبدددددا »رْحااااان  :  -وقااااااا ساااااايك بااااام ادلساااااي  
 «.أنفسك 

 «.هي الصادقة اللاص ة»رْحن  :  -وقاا قتادة 
 «.يستسفرون     يحيودون»رْحن  :  -وقاا رلاهك 

أن تتحدو ل عدن الدذن      تحيدود »: رْحان   -وقاا الر اك 
 «.لو أبًدا
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تى  ىي التوبة النصوح ك ا أخربك عنها الحيدار ون  أخي ادلسلم: 
وقدددد اجت حيدددك أقدددواذل    محيناىدددا  وإليددد  أيًضدددا ىدددذه الباقدددة مدددن كدددالم 

 أى  الحيى  يُدحَيّرِ ون   قيقة التوبة النصوح 
حيدة أشديا   جي حيهدا أرب»ر دو هللا   -قاا زلنك بم عا  القرأاي 

ا  ددددتسفار بالىسددددان واإلقددددالع باألبدددددان وإضدددد ار تددددرك الحيددددود باجلنددددان 
ن  «.ومهاجرة  يئ اخلال 

ىو أن يكثدر صداحبها لنفسدو »رْحن  :  -وقاا شقيق البلخي 
 «.ادلالمة و  ينف  من الندامة لينجو من آ اهتا بالسالمة

رد التوبدددة النصدددوح ىدددي  »رْحااان  :  -وقااااا أباااو بفااار الاااكقا  
 «.ادلنا! وا تحالل اخلصوم وإدمان الااعات

إن أ ددر التوبددة الن صددوح عىددم ادلحياصددي أشددد مددن أ ددر أخااي ادلساالم: 
 الصابون عىم الثوب الدن !

والحيبدددد إذا تددداب توبدددة نصدددوًحا انحيكددد  ذلددد    أع الدددو وأقوالدددو.. 
 دداعتلل احلددرام.. وىجددر البسددي  مددن األقددوال؛  كددان ذلدد  بابًددا لددو إىل 

ات.. وىددددددذا مددددددن عالمددددددات التوبددددددة الصددددددادقة  أن تددددددرا ع دددددد  الصدددددداحل
 صاحبها عىم حال ىي أحسن من حالو األوىل..

 إذا  كرت   حقيقة التوبة النصوح وجدهَتا نادرة الوجود!أخي: 
  التائبون كثَتون.. ولكن قىي  أول   الذين َيصدقون   توبته !

هللا رضدي  -وكي    تكون نادرة وقد عر  ها مجاعة من الصدحابة 
 قددددالوا  ىلىددددي الدددديت   عددددودة بحيدددددىا ك ددددا   يحيددددود الىددددخ إىل  -عددددنه  
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 الضرع!(

صددددددق الحيلميدددددة دوا  لكددددد  دا   وبصددددددق الحيلميدددددة أخاااااي ادلسااااالم: 
يستاي  الحياصي أن يقى  عن كد  ذند ! وبضدحي  الحيلميدة يقد  ادلدر    

 أمور وأخاا  قبيحة!
 ولي أَّ  تلمر يف حاا ه َم الرللني أَهنا أصك  حلووة!

جددد  ا دددتيقل عندددد بدددلو  الفجدددر.. و  الدددربد الشدددديد..   وقدددك ر 
تشدددتاق  يدددو النفدددوس إىل الددددف  والندددوم    توضدددف   ذلددد  الدددربد..   
خددرج مددن بيتددو و راشددو الدددا ئ إىل بيددك مددن بيددوت هللا تحيدداىل ليىدداِّ ندددا  
ربو تحياىل  حي عىم الصدالة.. حدي عىدم الفدالح.. والدربد يىفد. وجَهدو 

 وأقرا و!
 ي دحل  ه ا الرلل إ  ذلي؟!ما ال 

 أليسك ىي الحيلمية الصادقة   السحيي إىل مرضاة هللا تحياىل؟!
وىنالدد  رجدد  آخددر  ددهر أول ليىددو   الىهددو وىددوا الددنف ! حددىت 
إذا بددددت عالمدددات الفجدددر رمدددم بنفسدددو عىدددم  راشدددو..  ددداجت   عىيدددو 

 السهر وح  النوم والدف  وشدة الربد م  ضحي  الحيلمية!
 ك أصدق علمية وأو ر مرو ة؟! في الرجىُت عند

وقدد  عىددم ذلدد  كدد  ع دد  صددال..  ددسن مددن ألددلم نفسددو بالصددالة 
  ادلسددجد  تحيددودت ذلدد  وىددان عىيهددا.. ومددن تسدداى    ذلدد  شدد  

 عىيو وكان الذىاب عنده إىل ادلسجد كح   جب  عىم كاىىو!
 حقيقددددة التوبددددة النصددددوح عددددلم صددددادق عىددددم تددددرك أخااااي ادلساااالم: 
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 ادق عىم  حي  الصاحلات.ادلحياصي  يقابىو علم ص
 كددددن ذا عددددلم وصدددددق   توبتدددد  لتسددددتقب  حيدددداة جديدددددة؛ إذ إن 

 التوبة النصوح كفارة دلا مضم من الذنوب.
التوبدددة النصدددوح تكفدددر كددد  رضاااي   حللااان:  -قااااا ابااام مسااااود 

  ي ة.
 اصددددق أيهدددا ادلدددذن    رجوعددد  إىل هللا تحيددداىل جتدددد ربددد  تحيددداىل 

 راضًيا عن .
 فرائل التوبة

التوبة كنل عندي .. وغني دة ندادرة.. جحيد  هللا تحيداىل دلسلم: أخي ا
 يها وا   ر تو وبشائر خَتاتو لحيباده.. حىت يحيى دوا أن ذلد  رب يحيفدو 
عن الذن  ويتجاوز عن اخلاايا دلن تاب إليدو والتجدف ببابدو قالبًدا عفدوه 

 ور تو.
ولكدددي تقددد  محيدددي عىدددم شدددرف التوبدددة ومنللتهدددا السدددامية  بدددد أن 

لتوبدددة عالقدددة بدددُت هللا تحيددداىل وعبدددده التائددد  إليدددو؛ وذلددد  بدددفن تحيىددد  أن ا
تتصور ما جيده التائ  من الكرم اإلذلي والر ة الوا حية! ومن ىنا أبددأ 
محيددد  بدددفو ل  ضددد  مدددن  ضدددائ  التوبدددة  وىدددو أن هللا تحيددداىل يفدددرح بتوبدددة 

 التائبُت.
وقد ضدرب لندا الندا صدىم هللا عىيدو و دى  مدثاًل صدادقًا ذلدذا الفدرح 

هلل أفااارُح بتوباااة الاباااك مااام رلااال كاااوا »ال صدددىم هللا عىيدددو و دددى    قددد
ملااو   وباان مهلفااة ومااان راحلتاان حلليهااا  ااماان وشاارابن فوضااع رأساان 
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فلاااان كوماااة فاساااتيقت وقاااك ذهباااْ راحلتااانز حاااىت  اشاااتك حلليااان احلااار 
والاطا  أو ماا شااء  ز قااا: أرلااع إ  مفااينز فرلاع فلاان كومااةز 

 رواه البخاري.« كم!ن رفع رأسن فإذا راحلتن حلل
 فخددذ ااامهددا   قددال مددن شدددة الفددرح  الىهدد  أنددك »و  مسددى   

 «.عبدي وأنا رب ! أخاف من شدة الفرح
 تصدددو ر أيهدددا التائددد   دددرح هللا تحيددداىل بتوبتددد ! مددداذا  ددديكون جدددلا  

 ذل ؟!
 التوبة سب  ال  ح:

التوبددة الصددادقة مفتدداح كدد   ددالح وصلدداح  وقددد دعددا أخااي ادلساالم: 
يا ااا هللا تحيدداىل عبدداده ادلدد منُت إىل ىددذا الفددالح بقولددو   َِِ َوُتوبُااوا ِإَ  ِ  

 [.ٖٔ]النور  أََا َها اْلُنْوِمُلوََّ َلَاُلُفْم تُاْ ِلُ وََّ 
ر ددو هللا  يحيددٍت لكددي تنجددوا  -قاااا كصاار باام زلنااك الساانرقلكي 

أن التوبة مفتداح كد  خدَت  -تحياىل  –من ر تو؛  بُت من عذابو وتنالوا 
 وأن  الح ادل من   توبتو.
 التوبة تف ِّر السي ات:

وىدذه حسددنة أخدرا مددن حسدنات التوبددة؛ أن ميحددو أخاي ادلساالم: 
 هللا عن التائ   ي اتو ليىقم هللا بصحيفة بيضا  خالية من الذنوب..

ا ََااا أََا َهاااا الُاااِ ََم آمَ قددال هللا تحيددداىل   لُااوا ُتوبُاااوا ِإَ  ِ  تَاْوبَاااة  َكُصاااوح 
ْاِري ِماْم َزِْتَهاا  َِ حَلَس  رَب ُفْم َأَّْ ََُف َِّر حَلْلُفْم َسيَِّ اِتُفْم َوَُْكِخَلُفْم َلُلاتم 

َكْاَهارُ  ُْ  [.ٛ]التحرمي   ا
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إذا تددداب الحيبدددد تددداب هللا رضاااي   حللهناااا:  -قااااا ابااام حلبااااس 
بدوا مدن مسداوم ع ىدو  وأنسدم جوارحدو عىيو وأنسم احلفنة ما كانوا كت

مددا ع ىددك مددن اخلاايددا  وأنسددم مقامددو مددن األرض  وأنسددم مقامددو مددن 
 الس ا ؛ ليجي  يوم القيامة ولي  شي  من اخلى  يشهد عىيو بذل .

 التوبة سب  للووا اخلريات:
ومددددن  ضددددائ  التوبددددة أيًضددددا وبركاهتددددا الحيني ددددة أهنددددا أخااااي ادلساااالم: 

ب  الددنِّحي ؛ قددال هللا تحيدداىل حكايددة عددن ىددود  ددب    نددلول اخلددَتات وتتددا
َوََااا قَاااْوِن اْسااتَاْغِ ُروا رَُبُفااْم ُنُ ُتوبُااوا ِإلَْيااِن َُاْرِسااِل عىيددو الصددالة والسددالم  

 الُساااَناَء حَللَاااْيُفْم ِماااْكرَار ا َوََاااِودُْعْم قُااااُوة  ِإَ  قُااااُوِتُفْم َوَ  تَاتَاَولُاااْوا رُلْااارِِمنيَ 
 [.ٕ٘]ىود  

ُْ تحيدداىل حكايددة عددن نددوح عىيددو الصددالة والسددالم  وقددال هللا  فَاُقْلاا
اْسااااتَاْغِ ُروا رَُبُفااااْم ِإكُااااُن َعاااااََّ َأُ ااااار ا * َُاْرِسااااِل الُسااااَناَء حَللَااااْيُفْم ِمااااْكرَار ا * 

]نددوح   َوُوْااِكدُْعْم بِااَأْمَواام َوبَلِاانَي َوََْْاااْل َلُفااْم َللُاااتم َوََْْاااْل َلُفااْم أَكْاَهااار ا
ٔٓ-ٕٔ.] 

ا تسددقم ع ددر بددن اخلادداب رضددي هللا عنددو   عددام الرمددادة !  ودلددا
يددلد عىددم ا  ددتسفار  ُسددقوا   قددالوا لددو  مددا رأيندداك ا تسددقيك؟  قددال  
لقددددد قىبددددك ادلاددددر  جددددادي. السدددد ا  الدددديت يسددددتنلل هبددددا ادلاددددر    قددددرأ  

 اْستَاْغِ ُروا رَُبُفْم ِإكُُن َعاََّ َأُ ار ا ُْ  اليات السابقة. ...فَاُقْل
حقيقددة ا  ددتسفار ىنددا ك ددا ذكددر اإلمددام القددرقا  أن يكددون ذلدد  و 

 عن إخالص وإقالع عن الذنوب.
 التوبة سب  لليل زلبة   تاا :
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وىددذه ىددي السايددة الحيني ددة الدديت يسددحيم إلدراكهددا الصدداحلون.. ومددن 

 ِّفر  حبة هللا تحياىل  قد  از بفعن  كنل.
ارَِمَ ِإَُّ َ  ُيُِ   التُااوُ قال هللا تحياىل   ]البقدرة   اِبنَي َوُيُِا   اْلُنَتَطهِّ

ٕٕٕ.] 
 ومن أحبو هللا تحياىل  از برضوانو وكرامتو.
 التوبة تول  آثار ا حلبيبة للتائ :

 التائدددد  جيددددٍت مددددن توبتددددو آ ددددارًا عجيبددددة مددددن ا بددددة والرقددددة والىادددد  
وشددددكر هللا و ددددده والرضددددا عنددددو وا نكسددددار والتددددذلُّ  د تحيدددداىل مددددا ىددددو 

 هللا تحياىل من كثَت من األع ال الناىرة. أح  إىل
إن ادلددددذن  يددددذن   ددددال يددددلال نادًمددددا لاااااء حلاااام بااااا  التاااااباني: 

 مستسفرًا حىت يدخ  اجلنة   يقول الشياان  يا ليتٍت ! أوقحيو  يو!
 يف التوبة إأاأة للنيطاَّ:

أنك   ىذه الدنيا   محيركة ضروس م  الشياان  أخي ادلسلم: 
تقات  عدًوا   يحيرف ادلى ! وليتو يقاتى  بسدالح وأنك   ىذه ادلحيركة 

واحد؛ ب  بفنواع سلتىفة من األ ىحة واليت   ك  واحدد منهدا ىالكد  
 إن ! يتدارك  هللا تحياىل من كيده.

ولكدددن الكثدددَتين يقحيدددون   أ دددره و دددىاانو؛  يصدددبحون أُلحيوبدددة   
 يده يفحي  هب  ما يشا ! وىذا ىو حال أى  ادلحياصي..

ي حبائدددددد  إبىددددددي  الدددددديت هبددددددا يصدددددديد أىدددددد  األىددددددوا  وادلحياصددددددي ىدددددد
والشهوات  و  التوبة إغاِّة لىشياان  ونس  لو او دو وكيدده  وىدو 
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 أغيل ما يكون إذا رأا الحيبد مقباًل عىم قاعة هللا تحياىل. .
ما رُئي النيطاَّ َوم اا هاو »قال ر ول هللا صىم هللا عىيو و ى   

يف َون حلرفةز وماا ذاك  فين أصغر و  أدحر و  أحقر و  أأيت ملن
إ  دلااا رأم ماام تلااوا الرْحااة وِاااوز   حلاام الاا كوب الامااان إ  مااا 

 رواه مال / ادلوقف.«. رأم َون بكر
تىدد  ىددي بحيدد   ضددائ  التوبددة وخَتاهتددا الحيني ددة.. أخااي ادلساالم: 

وأ ددرار التوبددة و ضددائىها كثددَتة   يسددحيها ادلقددام  ويكفددي أن تدددرك تىدد  
 أشدرنا إليهدا  و  كد  واحددة مدن تىد  ادلحيدا  خدَت ادلحيا  الحيني دة الديت

 ج ع دلن أراد اخلَت والسحيادة   الدنيا والخرة..
 حل مات صك  التائ 

لكددد  شدددي  عالمدددة تددددل عىيدددو   يدددا تُدددرا مدددا ىدددي أخاااي ادلسااالم: 
 الحيالمات اليت تدل عىم صدق التائ    توبتو؟ 

مدددن   ىتقددد  محيدددي عىدددم ىدددذه الحيالمدددات لت يدددل هبدددا صددددق التوبدددة
 زائفها.. ولتُكن ل  ميلانًا تلن بو نفس .

 وأول ىذه الحيالمات  اإلقالع عن الذن .
 دددسن التائددد  احلقيقدددي ىدددو الدددذي يهجدددر الدددذن  الدددذي تددداب مندددو 
وتكون توبتو حداجلًا بيدو وبدُت ادلحيصدية  وأمدا مدن قدال  إ  تائد . وىدو 

 مقي  عىم ادلحيصية   ىي  بتائ .
َوالُاااِ ََم ِإَذا فَاَالُاااوا قدددُت  قدددال  وقدددد وصددد  هللا تحيددداىل عبددداَده ادلت

فَاِحَناااة  َأْو أََلُناااوا أَكْاُ َساااُهْم ذََعاااُروا َ  فَاْساااتَاْغَ ُروا لِاااُ كُوهِبِْم َوَماااْم ََاْغِ اااُر 
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َُِصاار وا حَللَاا  َمااا فَاَالُااوا َوُهااْم ََاْاَلُنااوََّ  ]آل ع ددران   الاا  كُوَب ِإُ   ُ َوَ ْ 

ٖٔ٘.] 
 ن  الرباىُت عىم صدق التائ . اإلقالع عن الذن  من أع

 ثاكي ا: اللكن:
الندددددم عىددددم  الددددذن  مددددن شددددرائط التوبددددة النُصددددوح  ومييددددل التائدددد  
الصادق ندُمو وتف ُّفو عىدم  حيد  الدذن   وكثدرة النددم عىدم الدذن  مدن 

 أ باب ادلسفرة.
   أحدد ك  إ  عدن ندا »قال عبدد هللا بدن  دالم رضدي هللا عندو  

لحيبدد إذا ع د  ذنبًدا   نددم عىيدو قر دة عدُت مر   أو كتداب مندلل؛ إن ا
 «. قط عنو أ رع من قر ة عُت

  سن أصدَق الناس توبًة أكثرى  ندًما عىم ما أ ى  من الذنوب.
 ثالث ا: أَّ َفوَّ حالن باك التوبة أفرل:

 الصددادق   توبتددو ىددو الددذي يكددون حالُددو بحيددد التوبددة أ ضدد  مددن 
 حالو قبىها.

تَاااَب َوحَلِنااَل َصاااحِل ا فَِإكُااُن ََاتُااوُب ِإَ  ِ   َوَماامْ وقددد قددال هللا تحيدداىل  
 [.ٔٚ]الفرقان   َمَتاب ا

وقيد   أي مدن تداب بىسدانو و! رْحان  :  -قاا اامان القر    
 ق  ذل  بفحيىو  ىيسك تى  التوبة نا حية؛ ب  من تاب وع   صاحلًا 

تابًدددا؛ أي   حق ددد  توبتدددو باألع دددال الصددداحلة  هدددو الدددذي تددداب إىل هللا م
 تاب ح   التوبة وىي النصوح.
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 رابا ا: الاون حلل  تكارك ما فات مم حلبادة و احلة:
التائدد  الصددادق ىددو الددذي يُقبدد  عىددم نفسددو  يحيددوض مددا  اتددو مددن 

 الصاحلات؛
 ُيقبددددد  عىدددددم  دددددب  الااعدددددات بحيدددددد أن كدددددان ُمقدددددباًل عىدددددم  دددددب  

 ادلحياصي.
 وبدً  من أيام ادلحياصي ج  أيام الااعات..

 من  اعات الىهو والضياع ج   اعات الحيبادة والسكينة. وبد ً 
وكى دددا زاد عدددلم التائددد  وجددددُّه   قريددد  الااعدددات تندددا رت أو ددداخ 

 وأدران ادلحياصي..
 وكى ا  كن من أع ال الااعات ابتحيد عن قري  ادلحياصي..

 وكى ا ازداد   ذل  كان برىانًا عىم صدقو   توبتو.
ااعددددات  ددددفمل لسددددي  ادلحياصددددي أن وإذا  كددددن التائدددد  مددددن ذروة ال

 يدركو؟!
 خامس ا: زلبة   ورسولن وادلوملني:

 سن صدق  التوبة داع لصددق األع دال  وإن مدن أعالىدا زلبدة هللا 
تحيدداىل  و مددن زلبددة هللا تتفددرع زلبددة الر ددول صددىم هللا عىيددو و ددى ؛ والدديت 

وََّ َ  فَاااتُِبُاوين قُاْل ِإَّْ ُعْلااُتْم زُِب اىدي  زم زلبدة هللا تحيدداىل؛ قدال تحيدداىل  
 [.ٖٔ]آل ع ران   ُُيِْبْبُفُم  ُ َوََاْغِ ْر َلُفْم ُذكُوَبُفمْ 

وإذا أحدد  الحيبددد هللا ور ددولو كددان  زم ذلدد  زلبددة أوليددا  هللا تحيدداىل 
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 وى  ادل منون..

 ددسذا جق دد  لدددا التائدد  ذلدد  جق دد   يددو قددول النددا صددىم هللا عىيددو 
ن ولاااك حااا وة ااوااااَّال أَّ َفاااوَّ   ثااا ث مااام ُعاااُم فيااا»و دددى   

ورسااولن أحااّ  إلياان شلااا سااوا از وأَّ ُياا  ادلاارء   ُيبّاان إ   ز وأَّ 
رواه «. َفااااارم أَّ َااااااود يف الف ااااار عناااااا َفااااارم أَّ َُقااااا ف يف اللاااااار

 البخاري ومسى .
ر ددددو هللا   - يجددددد التائدددد  لددددذَة الااعددددات؛ قددددال اإلمددددام النددددووي 

الدددين  ومحيددٌت حددالوة اإلميددان ىددذا حدددي  عنددي  وأصدد  مددن أصددول »
ا ددتىذاذ الااعددات وج دد  ادلشدداق   الدددين وإيثددار ذلدد  عىددم أعددراض 

 «.الدنيا  وزلبة الحيبد د جص  بفحي  قاعتو وترك سلالفتو
 :سادس ا: أَّ َت عر ادلوت

الرغبددة   ُ ئددر لى ددوت ِّهددرت عىيددو د وإذا كددان التائدد  كثددَت التددذكُّ 
وعىد  أن رحيىدو عدن الددنيا عدن   اللائد جا  عدن متاعهدا عن الدنيا والت  

َاا تُاَوفُااْوََّ ُأُلاورَُعْم قال هللا تحيداىل   ؛قري  َُ ُعال  كَاْ اسم َذائَِقاُة اْلَناْوِت َوِإ
َلُااَة فَاَقااْك فَاااَز َوَمااا احْلَيَاااُة  ْْ ََاااْوَن اْلِقَياَمااِة َفَنااْم زُْحااِوَح حَلااِم اللُاااِر َوُأْدِخااَل ا

كْاَيا ِإُ  َمَتاُع الْ   [.٘ٛٔ]آل ع ران   ُغُرورِ الك 
اارم ِلَنااِم اتُاَقاا  وقددال هللا تحيدداىل   كْاَيا َقِلياالم َواْْلِخااَرُة َخياْ قُااْل َمتَاااُع الااك 
 [.ٚٚ]النسا    َوَ  ُتْمَلُنوََّ فَِتي   

 دددًتا التائددد  الصدددادق يدددذكر تىددد  الىحندددات الحيصدددبية ىل دددكرات 
 ادلوت!(
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ويددذكر مددا بحيددد   ىلالقددرب( ( بيددك الدددودىلويددذكر ذلدد  البيددك ادلفددرد 
ر بدددو إىل اجلندددة أم إىل  مَ يالقدددرب ووقو دددو بدددُت يددددي هللا تحيددداىل.. وىددد   ددد

 النار؟!
ىددذا ىددو ديدددن التائدد  الصددادق الددذي حددال  الااعددات.. وبدداين 

 و ارق ادلحياصي..
 وقد قال بحي  احلك ا   ىلإمنا تحيرف توبة الرج    أربحية أشيا  

 الكذب.أن ميس  لسانو من الفضول والسيبة و أحكها: 
 أن   يرا ألحد   قىبو حسًدا و  عداوة.والثاين: 
 أن يفارق أصحاب السو .الثالي: 
 أن يكون مستحيًدا لى وت نادًما مستسفرًا دلا  ى .والرابع: 

 أيها التائ  أبشر ببشرا هللا ل  إن أنك صدقك   توبت .
إذا دخدد  التوابددون اجلنددة قددالوا  »حلاام خالااك باام ماااكاَّ رْحاان  : 

 يحيدنا ربنا أ ن نرد النار قب  أن ندخ  اجلنة؟! قي  ذل   إنك  مررم أ!
 «.هبا وىي خامدة

أند  ميددك  ع ىددك دلدا بحيددد ادلددوت.. وإن  أيهدا التائدد   إذا أيقنددكَ 
أن ُيكثددر مددن الصدداحلات  ومددا يدريددو عىددم  مددن ُأخفددي عنددو أجىددو حلددريع 

 أي حال يقدم عىم ربو تحياىل؟!
التوبدددددة وا  دددددتسفار عندددددد ادلدددددوت  دونولقدددددد كدددددان الصددددداحلون جيددددددِّ 

 ليخت وا أع اذل  بالتوبة وكى ة التوحيد.
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ق إ  التوبة  الطَر

 إىل ك  مذن  يىت   قري  التوبة ويبح  عن قري  النجاة.
أيها ادلذن ! ىذه ىي  فينة النجاة ىلالتوبدة( نددعوك إىل ركوهبدا.. 
وإيدددداك أن تتخىدددد  عنهددددا   مركبدددد  الضددددحيي  ىلادلحياصددددي!(  تفخددددذك 

  مددددددددواج ذات الي ددددددددُت وذات الشدددددددد ال!   يبتىحيدددددددد  البحددددددددر الحيدددددددداياأل
 وتتخاف  األمساك واحليتان!

أيهددددا ادلددددذن ! التوبددددة.. التوبددددة.. النجدددداة.. النجدددداة.. قبدددد  حىددددول 
 الحيربات.. داحلسرات.. وتردُّ 

يددا مددن غددرق    ددر ادلحياصددي! ىددذا ىددو قددرف احلبدد   دداقب  عىيددو 
 أن تكون من الناجُت! بيدي  إذا أردتَ 

 اخ ص هلل تاا  وصك  ااقباا حللين:ا
أقب  أيها التائد  عىدم ربد  تحيداىل بصددق وإخدالص وقهدر قىبد  

قدددك   بسدددَت هللا تحيددداىل..  دددسذا حق  مدددن شدددوائ  ادلحياصدددي  ومدددن كددد  تحيىُّددد
 ذل  صرف هللا عن  ك   و .

عىيندا  ،  وقد أخربنا هللا تحياىل عدن عاقبدة أىد  اإلخدالص عنددما قَد
ومددا  قدداه مددن كيددد امددرأة  - و الصددالة والسددالمعىيدد -قصددة نبيددو يو دد  

َعاَ ِلَي الحيليل   التجف إىل ربو تحياىل بسخالصو    اذا كانك النتيجة؟ 
]يو دد    لَِلْصااِرَف حَلْلااُن الس ااوَء َواْلَ ْ َناااَء ِإكُااُن ِمااْم حِلَباِدكَااا اْلُنْخَلِصاانيَ 

ٕٗ.] 
تىدد  ىددي نتيجددة اإلخددالص  السددالمة مددن كدد   ددو .. ومددن  ددى و 
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  و أيًضا من شرور الخرة   زلالة..ا  ى  ينالد ر من شرو هللا
 ددادل من ادلخىدد، د مددن أقيدد  قاااا اامااان اباام القاايم رْحاان  : 

وىددذه جنددة   ى  قىبًدداالندداس عيًشددا وأنحي هدد  بدداً  وأشددرحه  صدددرًا  وأ ددرِّ 
 .عاجىة قب  اجلنة الجىة
ددرلاهااكة الاال س:  ىددذا الحيدددو يوًمددا    رتَ أيهددا التائدد .. ىدد  تفك 

  ؟!يالكامن بُت جنب
  يرضيو الكثَت و  أكثر من الكثَت!!  ؛ومشاك  محياندٌ  إنو عدوع 

 جهاده قب  ك  جهاد!!
 إنو عدوك الذي قد تحيتقد أنو   يضرك!!

 أتدري من ىو ىذا الحيدو؟!
اجلُ وحددة النفددورة عنددد   ات واذلددواخىدد  ادلىددذ   هو ددةُ إنددو الددنف ! الى  
ل إن ُفدف  قىدياًل مدن اجلهداد تدَ ن ! جاىدد ىدذه الدن  الااعات.. أيها ادلدذ

َوالُااااااِ ََم َلاَهااااااُكوا ِفيلَااااااا لَلَاْهااااااِكََالُاُهْم ُساااااابُاَلَلا َوِإَُّ َ  َلَنااااااَع  ؛شددددددا  هللا
 [.ٜٙ]الحينكبوت   اْلُنْ ِسِلنيَ 

ااك  ىلمددن نددوا الصددرب عىددم رْحاان  :  -قاااا حلبااك الواحااك باام َز
رب عن محياصدي ه ذلا  ومن علم عىم الص  اه هللا عىيها  وقو  قاعة هللا صرب  

 هللا أعانو هللا عىم ذل  وعص و عنها(.
  عدددددن ماالبهدددددا و  تحياهدددددا كددددد  أيهدددددا ادلدددددذن !  ىتجاىدددددد نفَسددددد

 النف    هناية ذلا.  سن ماال َ  ؛ماىوهبا
إذا ادلددرُ  أعاددم نفسددُو كدد  مددا 

 اشتهك
 

َهَهددددددددددا تاقددددددددددْك إىل كدددددددددد     و! يندْ
 َماىَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ 
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نفسددد  كندددك عبدددًدا لشدددهوات .. جددداىاًل  دددا وإذا أندددك ! جتاىدددد 

يصىح  ويضرك.. حىت ترمي ب    أوحال ادلحياصي  وإن أنك مدك 
 ك إىل النار!عىم ذل  كان مصَتُ 

إن قدول األمد  واخلىدود إىل الددنيا ىدو قصر اُمل أخاي ادلسالم: 
الذي أورث القىدوب السفىدة والقسدوة؛  فصدبحك   يد  ر  يهدا وعدد و  

 وعيد! 
األمدددد   ددددىاان الشددددياان عىددددم قىددددوب »فناااااء: قاااااا بااااا  احل

 «.السا ىُت
الكثدَتين عدن قريد  التوبدة   تجدد  د  األم  ىدو الدذي َصد وإن قولَ 

د  الحياصي ي   ويايد    أمىدو حدىت يدركدو األجد !  دال ىدو أدرك أمىدو  مِّ
و  ىددددو تدددداب عددددن الددددذن  قبدددد  موتددددو!  دددداجت   عىيددددو خسددددران الدددددنيا 

 والخرة!!
رضددي هللا  -يوصددي ابددن ع ددر  عىيددو و ددى  ىم هللاوىددا ىددو النددا صدد

اا م »عنه ددا   وكددان ابددن «  ساابيل! أو حلااابرُ  عاام يف الااككيا عأكُااي أَر
ع ددر يقددول  إذا أمسدديك  ددال تنتنددر الصددباح  وإذا أصددبحك  ددال تنتنددر 
ادلسددددددا   وخددددددذ مددددددن صددددددحت  دلرضدددددد   ومددددددن حياتدددددد  دلوتدددددد . رواه 

 .البخاري
 سن  مدىت  ؛ر األم األم  الاوي  بقص  ىتقا  حب َ  ها ادلذن ُ أيُّ  

   إىل ادلهال .تْ لآلمال قادَ  ما ا ًت ىكَ 
  قِّددددرَ مددددن ذكددددر ادلددددوت يدُ  اإلكثددددارَ  إن  ااعثااااار ماااام ذعاااار ادلااااوت: 

القىددوب.. ويلىددد   الدددنيا.. ويددد   إىل ع دد  الصدداحلات وا  ددتحيداد 
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عىدددم اإلكثدددار مدددن  ىم هللا عىيدددو و دددى ندددا الندددا صدددليدددوم الىقدددا .. لدددذا حث  
أعثاااروا مااام ذعااار هاااادن   »ىم هللا عىيدددو و دددى صددد ذكدددر ادلدددوت  قدددال

 (.ٖٕٛٔرواه الًتمذي والنسائي  صحي. النسائي ىل«. الُلُ ات
رم بثال ددة ْكددأكثددر مددن ذكددر ادلددوت أُ  نْ َمددرْحاان  :  -قاااا الااُكقُا  

وبة وقناعدة القىد  ونشداط الحيبدادة  ومدن نسدي ادلدوت الت   أشيا   تحيجي ُ 
توبدة وتدرك الرضدا بالكفداف والتكا د  عوق  بثال ة أشيا   تسدوي   ال

   الحيبادة.
ا دبة الدنف  يحيتدرب إن ادلسدارعة إىل زلادلبادرة إ  زلاسبة الال س: 

دوا  ادلحياصدددددي  وادلددددد من  تددددداج إىل  ددددداعات مدددددن األدويدددددة  الناجحيدددددة أل
وزلا بة الدنف     ا    يها نفسو كي ا يردىا إىل الاري  إذا اضلر ك

ذن  أن جيحي  ذل  من شسىو حىت   يسرق  فوىل بادل ؛ديدن الصاحلُت
    ر الذنوب وىو   يشحير!

  لدو ندلول منللدة التوبدة ومدن منللدة ا ا دبة يصد.ُّ »قاا ابم القايم: 
وأنو إذا حا   نفسو عرف مدا عىيدو مدن احلد   خدرج مندو وتنصد  مندو 

 «.وىي حقيقة التوبة  إىل صاحبو
بددًدا قددال لنفسدددو رحدد  هللا عرْحاان  :  -وقاااا مالااي باام دَلااار 

ها   خا ها كذا؟   ذم    كذا؟ ألسك صاحبةَ   صاحبةَ  كالنفيسة  ألس
   أللمها كتاب هللا  كان ذلا قائًدا.

إن ا بتحيداد قركااء الساوء:  ةُ قَاا بتااد حلم موا م ادلااصي وم ارَ 
عن مكدان ادلحيصدية شلدا يسداعد عىدم التوبدة  ك دا أن القدرب مدن مدواقن 

م ادلحيصدددية  وكدددذل  عىدددم  دددال  قريددد  التوبدددة أن عىددد ضُ رِّ ادلحياصدددي ُ َددد
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سددددددة قرنددددددا  السددددددو  ويىددددددت   صددددددحبة األخيددددددار وأىدددددد  يبتحيددددددد عددددددن رلالَ 

 الصالح..
مددثاًل  ىم هللا عىيددو و ددى و  احلدددي  ادلشددهور ضددرب لنددا النددا صدد
إَاااا   »ىم هللا عىيدددو و دددى لىجىدددي  الصدددال واجلىدددي  السدددو   قدددال صددد
 المل ادلساي وكااف  الفاريمثل اْليس الصاحل واْليس السوء ع ا

يز وإما أَّ تبتاع ملانز وإماا أَّ ِاك ملان ف امل ادلسي إما أَّ ُُي ََ 
الفاااري إماااا أَّ ُيااار  ثيابااايز وإماااا أَّ ِاااك رُي اااا  وكااااف ُ  زرُي اااا  يباااة
 رواه البخاري ومسى . .«خبيثة

و دديىة    وخددَتولددتحيى  أن  ددوق ذلدد  كىددو ادلساالم:  يوأخااري ا أخاا
مددددن الدددددعا  وا لتجددددا  إىل هللا تحيدددداىل أن  ددددىوك قريدددد  التوبددددة اإلكثددددار 

 .يحيين  عىم التوبة النصوح
وقددد أخربنددا هللا تحيدداىل عددن نبيددو يو دد  عىيددو الصددالة والسددالم أنددو 

َااااِهِلنَي * قددال   ْْ َوِإُ  َتْصاااِرْف حَلاا ِّ َعْياااَكُهُم َأْصاااُ  ِإلَااْيِهُم َوَأُعاااْم ِماااَم ا
 دفكثر  ؛َعْياَكُهُم ِإكُاُن ُهاَو الُساِنيُع اْلَاِلايمُ فَاْسَتَباَب َلُن رَب ُن َفَصَرَف حَلْلُن  

من دعا  هللا تحيداىل   كد  مدوقن  ولتحسدن الندن بربد  تبدارك وتحيداىل 
 جتده قريًبا من ..

 وصىم هللا عىم نبينا زل د وآلو وصحبو و ى .
 
 

 أحلكم/ أزهري أْحك زلنود
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 أذعار الصباح وادلساء
ا حاااني َصاااب  وحاااني مااام قاااا» ىم هللا عىيدددو و دددى  قدددال صددد -ٔ
مائاااة مااارة   َاااأت أحاااك َاااون القياماااة  "ساااب اَّ   وهناااكم": يوسااا

 «.بأفرل شلا لاء بن إ  أحك قاا مثلنا قاا أو زاد حللين
أمسااايلا »إذا أمسدددم قدددال   و و دددى ىم هللا عىيدددكدددان الندددا صددد  -ٕ

ي لاانز  وأمساا  ادللااي هللز واحلنااك هللز   إلاان إ    و حااكم   شااَر
احلنك وهو حلل  عل شيء قاكَرز رب أساألي خاري ماا  لن ادللي ولن

ماا يف ها م الليلاة  ريف ه م الليلة وخري ما باكهاز وأحلوذ بي مم ش
وشر ما باكهاز رب أحلوذ بي مم الفسال وساوء الفا ز رب أحلاوذ 

 «.بي مم حل اب يف اللارز وحل اب يف الق 
اللهاام أكااْ  :ساايك ا سااتغ ار  »ىم هللا عىيددو و ددى قددال صدد -ٖ
إلان إ  أكااْز خلقتاا  وأكااا حلبااككز وأكااا حللاا  حلهااكك ووحلااكك  ر   

ماااا اساااتطاْز أحلاااوذ باااي مااام شااار ماااا صااالاْز أباااوء لاااي بلانتاااي 
 «.فإكن   َغ ر ال كوب إ  أكْ الفاأ ر يل زوأبوء ب ك  زحللي

قل قل هو   أحاك وادلااوذتني   »ىم هللا عىيو و ى قال ص -ٗ
 «.ل شيءحني ُُتسي وحني تصب  ث ث مرات تف يي مم ع

مااا ماام  حلبااك َقااوا يف صااباح    »ىم هللا عىيددو و ددى قددال صدد -٘
عل َون ومساء عل ليلة: باسم   ال ي   َرر ماع ا ان شايء يف 

ثاا ث ماارات فيراارم  .اُرذ و  يف السااناء وهااو الساانيع الالاايم
 «.شيء
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أحلاااااوذ بفلناااااات   »مدددددن قدددددال إذا أمسدددددم  دددددالث مدددددرات   -ٙ

 .«ة تلي الليلةاْح التامات مم شر ما خلق   تررم
  يقدددددول إذا أصدددددب. وإذا أمسدددددم ىم هللا عىيدددددو و دددددى كدددددان صددددد  -ٚ
أصب لا حلل  فطرة ااس ن وحلل  علنة ااخ ص وحلل  دَم كبيا »

وحللاا  ملااة أبيلااا إبااراهيم حلي  ااا مساالن ا  ل    حللياان وساالمزلنااك صاا
 .«وما عاَّ مم ادلنرعني

  وحكم   مم قاا   إلن إ  »  ىم هللا عىيو و دى قال ص -ٛ
ي لنز لن ادللي ولن احلنكز وهو حلل  عل شايء قاكَر مام قاذلاا  شَر
حلناار ماارات حااني َصااب  عتاا    لاان مائااة حساالةز وزلااا حللاان مائااة 

وعاكْ لن حلكا رقبةز وُح ت بن َوم   حىت وسيز ومم قاذلاا  زسي ة
 «.مثل ذلي حني وسي عاَّ لن مثل ذلي

دع ى    الددعوات حدُت ي ىم هللا عىيو و ى ! يكن النا ص -ٜ
 زاللهاام إين أسااألي الاافيااة يف الااككيا واْلخاارة»يصددب. وحددُت ميسددي  

اللهااام إين أساااألي الا اااو والاافياااة يف دَااا  ودكيااااي وأهلاااي وماااايلز 
مم بني َاكي ومام  اللهم اسرت حلورايت وآمم روحلايتز اللهم اح م 

ومااام فاااوقيز وأحلاااوذ بامنتاااي أَّ  زوحلااام ويااا  وحلااام  اااايل زي اااخل
 .«ا مم ز يأأتا
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 ا ستغ ار والتوبة
قُاااْل ََاااا حِلبَااااِدَي الُاااِ ََم َأْساااَرُفوا حَللَااا  أَكْاُ ِساااِهْم َ  قدددال هللا تحيددداىل  

يا ا ِإكُُن ُهَو اْلَغُ اوُر الاُرِحيمُ  َِِ  تَاْقَلُطوا ِمْم َرْْحَِة ِ  ِإَُّ َ  ََاْغِ ُر ال  كُوَب 
 [.ٖ٘]اللمر  

َِْاِك َوَمْم ََااْ وقال تحياىل   َنْل ُسوء ا َأْو ََْمِلْم كَاْ َسُن ُنُ ََْساتَاْغِ ِر َ  
ا  [.ٓٔٔ]النسا    َ  َأُ ور ا رَِحين 

َوُهاااَو الُاااِ ي ََاْقبَاااُل التُاْوبَاااَة حَلاااْم حِلبَااااِدِم َوََاْاُ اااو حَلاااِم وقدددال تحيددداىل  
 [ٕ٘]الشورا   الُسيَِّ اِت َوََاْاَلُم َما تَاْ َاُلوََّ 

الُااِ ََم حَلِنلُااوا الُساايَِّ اِت ُنُ تَااابُوا ِمااْم بَاْاااِكَها َوآَملُااوا وَ وقددال تحيدداىل  
 [.ٖ٘ٔ]األعراف   ِإَُّ رَُبَي ِمْم بَاْاِكَها َلَغُ ورم رَِحيمم 

 َأفَاَ  ََاُتوبُاوََّ ِإَ  ِ  َوََْساتَاْغِ ُروكَُن َو ُ َأُ اورم رَِحايمم وقال تحياىل  
 [.ٗٚ]ادلائدة  

 ََاْاَلُنوا َأَُّ َ  ُهَو ََاْقبَاُل التُاْوبَاَة حَلاْم حِلبَااِدِم َوََْأُخاُ  َأ َْ وقال تحياىل  
 [.ٗٓٔ]التوبة   الُصَكقَاِت َوَأَُّ َ  ُهَو التُاُواُب الُرِحيمُ 

َواُلِ ََم ِإَذا فَاَالُاوا فَاِحَناة  َأْو أََلُناوا أَكْاُ َساُهْم ذََعاُروا وقال تحياىل  
َُِصاار وا حَللَاا  َمااا َ  فَاْسااتَاْغَ ُرو  ا لِااُ كُوهِبِْم َوَمااْم ََاْغِ ااُر الاا  كُوَب ِإُ   ُ َوَ ْ 

ْاِري ِماْم  َِ فَاَاُلوا َوُهْم ََاْاَلُنوََّ * ُأولَِ َي َلَواُؤُهْم َمْغِ َرةم ِمْم َرهبِِّْم َوَلُلاتم 
َكْاَهاااُر َخالِااِكََم ِفيَهااا َوكِْاااَم َأْلااُر اْلَااااِمِلنيَ  ُْ   ٖ٘ٔ]آل ع ددران   َزِْتَهااا ا

ٖٔٙ.] 
َااا أَهااا اللاااس توبااوا إ    »ىم هللا عىيددو و ددى وقددال ر ددول هللا صدد
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 رواه مسى . .«  و استغ روا فإين أتوب يف اليون والليلة مائة مرة

إَّ   َبسااااا  َاااااكم بالليااااال »عىيدددددو الصدددددالة والسدددددالم   -وقدددددال 
بساا  َااكم باللهااار ليتااوب مساايء  اللياال  زليتااوب مساايء اللهااارز َو

 رواه مسى . .«حىت تطلع الننس مم مغرهبا
مم لون ا ستغ ار لال   لان مام    »ىم هللا عىيو و ى وقال ص

اا ورزقان مام حياي   ُيتسا   .«عل هم فرلاا ومام عال ضايق سلرل 
 رواه أبو داود.

 

* * *  

 


