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 اإلستدالل

ا التوبة  قال تعاىل:} السوَء جبهالٍة مث يتوبون من قريٍب فأولئك يتوب  هللا عليهم على هللا للذين يعملون  إّنم
وكان هللا عليمًاحكيماً * وليسِت التوبة  للذين يعملون السيئاِت حىت إذاحضَر أحَده م  املوت  قال إين 

 .1عتدان هلم عذاابً أليمًا{تبت  اآلن والالذين ميوتون وهم كفاٌر أولئك أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 18-17سورة النساء  اآلية  -1
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 اإلهداء

 -هدي لهذا البحث:أ      

  ؛ ية آدم ديريفرح، وروح أخيت العزيزة  آدم ديري بويلالشيخ/العزيز إىل روح والدي 
 األعلى الفردوس  ماسكنهبواسع رمحته وأ هتغمدو  ايف قربمههلما  هللا نومرغفر هللا ذنوهبما و 

 .وحسن أولئك رفيقاً  والشهداء والصاحلنيمع النبيني والصديقني 
 / وابرك هلا يف عمرها اللهم أطل حياهتا على طاعتك توي فاظمة عليوإيل أمي العزيزة السيدة ، 

 .ابلقول الثابت يف األوىل واآلخرة وثبمتها ودنياهاينها ديف ، وأحسن عملها مكروهوامحها من كل 
  ديري مرمي آدمالسيدة  ،وأخيت الكرميةديريعبد الوهاب آدم /الشيخ األستاذوإىل أخي العزيز 

   اللهم ابرك هلم يف أعمارهم وقهم عذابك يوم تبعث عبادك.،آدم ديري زهرةوأخيت العزيزة 
  ذرية آل أيب وأميومجيع  "ديري  أمحد آدمو، ديري أبوبكر آدم" أخواي الشقيقان إىل و، 

  واحفظهم  اللهم وفقهم مما حتب وترضى- وأقاريب وأصحايب وأوالديوزوجيت  وكل إخواين وأخوايت
  ه.و ومكر من كل بالء 

  صديقي   حنو :كلهم  وخاصة طالب فصلي إىل مدرسي وطالب معهد مشس العلوم وجامعتهاو 
  .سعيد فارح حممد)قواعد(

 وخارجها. الصومال داخل وإىل طالب العلم يف املساجد واملدارس واملعاهد واجلامعات 
  تبارك وتعاىل. العودة إىل ربه/رهبايريد/تريد وشيخ وشيخة وإىل كل شاب وشابة ومسلم ومسلمة  
  يف أرجاء العاملواألمة االسالمية واملسلمات إىل إخواين وأخوايت املسلمني و. 

 مشكلة البحث
    .ضعف التمويل-
   .قلة الوقت والفرصة وللقراءة قلة الكتب واملكاتب-
    .إهتمام اجملتمع على الكتابة والقراءةعدم  -
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 وأهدافه أمهية البحث

 -ومن أمهية هذا املوضوع فيما يلي:
  .احلث عليهامعرفتها و على أنم التوبة من أهم املواضيع اليت حتتاج األمة اإلسالمية -أ

احش وأصبح اليوم املعروف منكراً، مبا أننا يف زمن الفتنة اليت فشت وعممت املعاصي والفو  -ب
ي دعى الناس ابلتوبة إىل هللا والرجوع إليه فإنه أن بدم يأس والقنوط من رمحة هللا فال واملنكرمعروفاً وكثرت ال

 .ذنوهبم يقبل التوبة عن عباده ولو كث رت
، املعاصيأمواج نسيت خالقها وخاضت حبار الذنوب و ورجائها بعدما رجوع أمل هذه األمة  -جـ

فهو قابل ، من مل يتبأنم هلم رابًّ رحيماًيقبل التوبة من يتوب ويعذمب  وليعلموا طريق التوبة إىل وإرشادهم
 ال ييأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون.أن و ،التوب شديد العقاب ذي الطول

واملرتد و كبرية للمسلم واملنافق صغرية كانت أن مجيع املعاصي والذنوب وجوب التوبة إىل هللا م -دـ
   والكافر.واملشرك 

 سبب إختيار املوضوع
جيعلها وسيلة لتحصني إميان املرء من دوهنا  أنم التوبة هلا دوٌر أساسي يف تشكيل رؤية املؤمن للحياة مما

وهناراً  جنب هللا ليالً فالتوبة ضرورة يف حياتنا فنحن نذنب كثرياً ونفرط يف  يكون عرضه للشك والقنوط،
 وينقيها من رين الذنوب فإنم كل ابن خطماء وخري اخلطمائني التومابون،فنحتاج إىل مايصقل القلوب 

  والعربة بكمال النهاية ال بنقص البداية. 
 أسئلة البحث

              احلكمة يف مشروعيتها؟ وما ؟مع الدليل ؛حكمها عرمف التوبة لغة وإصطالحاً.واذكر -1س 
 ؟وعالمات صدق التائبعالمات قبوهلاهي مامنزلة التوبة وحقيقتها،ووقت بدايتها وهنايتها؛و أذكر  -2س
 ؟والتربج، والزان ، رك الصالةواذكر كيفية التوبة من القتل، وتوشروطها. نواعها،أو  ،فضلها بنيم  -3س
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 فروض البحث
 كتابته مدى احلياة.  تحاولحبث أول هو البحث أنم هذا  سأعتذر أوالً  -
على املواقع  إن مل أجد من الكتب واملصادر مايقنعين لقلة دراسيت أوعدم فهمي فسوف أراجع -

 إىل إسناد واحد حتت عنوان واحد فهو لقلة جهدي.  أعتمدت  إذا  وأعتذر اثنياً  اإلنرتنت اإلسالمية؛
 منهج البحث

والعلمي إذ أقوم بنقل األدلة من القرءان سوف أتبع إن شاء هللا يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي 
بقدر  حول هذا العنوان املشايخ والباحثنيوك تب األحاديث الشريفة وشروحها وأقوال العلماء ومصنمفات 

تفي ذكر اسم الصحايب وأك حبسب مااستطعت،العلماء واملشايخ  وسوف أقوم برتمجة أمساء اإلمكان
   .هامش الورقة حبسب اإلمكانم اآلية وختريج األحاديث على وسأوضح إسم السورة ورق لشهرهتم،

 حدود البحث
 اجلمهورية الصومالية احلدود املكانية:

 -نقتصر هذاالبحث على احلدود التالية:املوضوعية:  احلدود
  .عالمات قبوهلا وعالمات صدق التائبو مشروعيتها واحلكمة يف تشريعها و لتوبة مفهوم ا -
 النصوص من الكتاب والسنة وإمجاع األمة. لها وأنواعها وشروطها وبعض أحكامها مع ذكرفضبيان  -

 مـ2020-2019 ملوافقهـ ا1441-1440أجريت الدراسة يف الفرتة بني عامي احلدود الزمانية:
 اخلامتةسوف أذكر يف :أهم نتائج البحث

 صعوابت البحث
" الذي يسببه الفريوس "الكرونو" مما أدى إىل تدهور الثروة 19-إنتشار مرض معدي يسمى"كوفيد  -

اب واألقارب مماجعلين أدى إىل حتديد اللقاء بني األصح داخل البالد وخارجها والذي واإلقتصادية املالية
 .أن أحسم الوحشة وعدم األ نس ومل أجد أحٌد أستشري به

 حث اجلامعي.عدم تشجيع األمة للبا -
 .إجياد الكمبيوتر متأخراً  -
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  الكتاابت والدراسات السابقة
 الباحثنيوكبار والفقهاء سبقين إىل الكتابة فيه خيار العلماء  فقد ولست أدمعي السبق يف هذا املوضوع،

يف كتابه مدارج ذكر الشيخ ابن القيم اجلوزي  فمنهم: من علمائنا الفاضل ما بني خمتصر ومطومل
والشيخ ابن تيمية وكتابه التوبة يف كتابه إحياء علوم الدين، ذكر والشيخ أبوحامد الغزايل السالكني، 
يق وكتابه الطر والشيخ حممد بن إبراهيم احلمد فتح هللا وكتابه رسالة يف التوبة، والشيخ د.وسيم ،واإلستغفار

 شايخ والباحثني جزى هللا عنهم خري اجلزاء.واملوالفقهاء  العلماءوغري ذلك من إىل التوبة ، 
 خطّة البحث

 -ة مباحث وخامتة وفهارس وذلك كالتايل:مقدمة وثالث:ىلتتضممن خطة هذا البحث إ
 -:املقدمة وحتتها

 اإلستدالل
  اإلهداء

 مشكلة البحث
 وأهدافه أمهية البحث

 سبب إختيار املوضوع
 أسئلة البحث

 فروض البحث
 منهج البحث

 البحثحدود 
 أهم نتائج البحث
 صعوابت البحث

  الكتاابت والدراسات السابقة
 الشكر والتقدير

 إجازة البحث
 املقدمة
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 -املباحث وحتته:

 -:ملبحث األولا
 -:مطالب وحتته ثالثة

 :تعريف التوبة لغة وإصطالحااملطلب األول
 :مشروعيةالتوبة واحلكمة يف مشروعيتهاثايناملطلب ال
 اإلسالم التوبة يف:حكم ثالثاملطلب ال

 -:ثايناملبحث ال
 -وحتته ثالثة مطالب:
 التوبة وحقيقتها املطلب األول:منزلة

 التوبة وهنايتهامبدأ املطلب الثاين:
 صدق التائبعالمات املطلب الثالث:عالمات قبول التوبة و 

 -:لثاملبحث الثا
 -وحتته ثالثة مطالب:

 وأسرارهاائل التوبة املطلب األول:بيان فض
 وشروطهاأنواع التوبة ملطلب الثاين:بيان ا

  مسائلهابعضاًمن و التوبة  أحكامبعض لب الثالث:بيان املط
 أهم نتائج البحث واخلامتة.وحتته  اخلامتة

 -وحتته: الفهارس
 فهرس املوضوعات 

 املصادر واملراجعفهرس 
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 إجازة البحث

حلصول على هذه بات كلية الدعوة وأصول الدين كجزء من متطليوس بحبث مقدم لنيل درجة البكالور 
 .الدرجة يف الشريعة والدراسات اإلسالمية

 -توقيع جلنة املناقشة:
1 :……………………………………. 
2:…………………………………….. 
3:…………………………………….. 
4:…………………………………….. 

 .…………………………توقيع عميد الكلية:
 .…………………………………التاريخ:

 إقرار
جهدي يتم تقدميه أي جهة أكاذميية أحرى لغرض احلصول على درجة أقرم أبن هذا البحث من خالص 

 علمية أخرى.
 حممد آدم ديري بويلإسم الطالب:

 ..……………………………توقيع الطالب:
 .…………………………………التاريخ:

 تصريح
كلية الدعوة أوضح أن هذا البحث من عمل الطالب املذكور أعاله وقد متم إجناز حتت إشرايف لتقدميه إىل  

 وأصول الدين.
 املشرف:األستاذ/أمحد حسني عروك

 ..……………………………توقيع املشرف:
 .…………………………………التاريخ:
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 الشكر والتقدير

 الغرغرة خاص لألفراد أو طلوع بداية احلياة إىل حنيأشكر أوالً هلل احلميد الذي فتح لنا ابب التوبة من 
 وفقين هذا اجلهد،ده مبا خرجت للناس أمحده أبلغ محأ الشمس من مغرهبا عام للجميع ،وجعلنا خري أمةٍ 

الدي مث أشكر لو  وأخرجين من ظلمات اجلهل إىل أنوار العلم ومن ضيق القلب إىل انشراح الصدر،
"السيدة مي العزيزة ، وأشكر ألعل هللا قربه روضة من رايض اجلنة له وجغفر هللا"ديري بويل آدمالشيخ "

 "الوهابعبد  "األستاذخيشكر ألوأ فظها من كل سوء،حوا هلا يف عمرها اللهم ابرك"فاظمة علي توي
ك ،مثم أشكر كذلالذين فتحوا يل عيناي وشقوا يل طريق النجاح والفالحفهم  "السيدة مرميخيت"ألو 

رشيد يوسف ، وأشكر كذلك مدير اجلامعة الشيخ /ومشاخيهم ومؤسسيهم العلوم مشسجامعة  ملدرسي
وألساتذيت كلهم الذين قد بذلوا جهدهم ليسقوين  ،أمحد حسني عروكالشيخ/املشرف  واألستاذ ،حممد

هلم كل حرف جزى هللا عنهم أحسن اجلزاء وكتب هللا ، ين ومثرهوفتحوا يل كنوز الدم  مياه العلم ولبنه،
 علممنيهم يف صحيفة حسناهتم. اللهم آمني آمني آمني ايربم العاملني.

 بويل حممد آدم ديريالباحث/                                                                      
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 املقدمة

ن يهده هللا فال أعمالنا،مت أنفسنا وسيئا حلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذابهلل من شرورا إنم 
عبده أشهد أن حممداً  وحده الشريك له و فالهادي له، وأشهد أن ال إله إالهللا مضل له ومن يضلل

تح هلم ابب التوبة لئال يقنطوا فلقد منم هللا على املؤمنني خاصة وعلى البشرية عامة أن ف، أمابعد:ورسوله
بعدك بد عن هللا ورمحته وت  جب العألن الذنوب حت  نوب؛ الذهلكوا أنفسهم ابملعاصي و رمحته وأن ال ي  من 

 :فقد ر وي حديث لتوبةالعذاب والبالء واليرفعهما إالاباملصائب و والذنوب سبب لنزول  عنه ،
بتوبةب والر فانزل بالء إال بذن)م بعصياهنم وذنوهبم  فلو ماشرع هللا التوبة على عباده هللك الناس(.1ع إالم

عذابه. فهذا حبث يدور حول موضوع التوبة، فلست أول من يكتب ينجوا اجلنة و ومل يوجد أحد يدخل 
ه لقد أخرتت هذا املوضوع ملا في؛ف على كتابتهاوالباحثني عنها؛ فلقد سبقين كثري من العلماء والفقهاء 

 الظلم اسر بني الناملعاصي والفواحش وكث  ومبا حنن يف زمن الفتنة اليت ظهر ،من فوائد عظيمة لألمة واجملتمع
مجيع ليتوب كل م ذنٍب ليستفيذ كل قارٍئ على أمهية التوبة و تب عن هذا العنوان أن أكوددت ؛والفساد

هي حقيقة دين األسالم ،والدين كله داخل يف  التوبةـ}إىل ربمه تبارك وتعاىل.فذنوبه صغرية أو كبرية 
 2مسممى التوبة وهبذا استحق التائب أن يكون حبيب هللا، فإنم هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين{

 بذلك،اصي والذنوب فَيهلك والشرك واملع فاهلل سبحانه وتعاىل مل يرتك األنسان يتخبط يف سواد الظلم
م الناس ،وهو ابب ليس عليه بوماب وال حجاب م ابب التوبة واسعاً أماوي هلك غريه لكنه سبحانه فتح هل

 .3مغرهباروح احللقوم أو أن تطلع الشمس من مينعون الداخلني إليه فهو مفتوح ال يغلق إال إذا بلغت ال
ن فإنه جييب من دعاه يل وملن حصملها يف كل زمينفع هبا ه وأن هللا أن يكون خالصا لوجه او فأرج

 أحد رجاه.والخييب 
 حممد آدم ديري بويل/:الفقري إىل رمحة ربهالباحث

 مـ2020-مارس-25هـ   املوافق   1441-شعبان-1 األربعاء فقد بدأت كتابته:يوم 
 الصومال-يف مدينة بوصاصو

                                                           
 185-184مجلد ترحمة ابن عباس   –ابن عباس أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق لم يرد أنه قول الرسول وإنما ُوجد مرويا عن  -1
 306ص/     1مدارج السلكين  جـ/ -2
 3أخذتها من كتاب من معالم الهدي القرءاني "بعد تصرف"   ص/ -3
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 بحث األول امل
 ثالثة مطالب وحتته

 وإصطالحا لغة تعريف التوبة:املطلب األول
 التوبة واحلكمة يف مشروعيتها مشروعية:املطلب الثاين

 يف اإلسالم حكم التوبة:ثالثاملطلب ال
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تعريف التوبة لغة وإصطالحا: املطلب األول  
 -:تعريف التوبة لغة:أوال

 والباءكلمة واحدة تدل على والواو التاء مأخوذ من "توب"-بفتح التاءوسكون الواوالتوبة } 
 .1ع،يقال اتب وأانب إذارجع عن ذنبه{الرجو 

 هللا،حبل عقدةاإلصرارعن القلب،والتوب والتوبة معنامهاواحد،واملراد:ترك الذنب هي الرجوع إىلوالتوبة }
 .2{على أمجل الوجوه،وهوأبلغ وجوه اإلعتذار

 -:3وقال اإلمام النووي
 .4{اتب واثب ابملثلثة وآب مبعىن رجع :الرجوع يقال اللغةأصل التوبة يف أن }

؛واتب هللا عليه: وتوماب ة، وهو اتئباملعصيعن  : رجعةبوِ ت  ومتااب واتبة وت وتوبة اتب إىل اَّلله تواب}ويقال:
 ضله وقبوله، وهو توماب على عباده.وفهقه للتهوبة، أو رجع به من التهشديد إىل التمخفيف، أو رجع عليه بف

 .5ه أن يتوب، والتهابة: التهوبة{واستتابه: سأَلوتوبة: اسم، 
والعزم على َأال يعاود اإلنسان ما اقرتفه ومنه قوهلم )التموبة  اف والندم واإلقالعاإلعرت :التموبةويقال:}

  .6{هب احلوبةتذ

فهو  تواب وتوبة، يتوب، تب،/ت وب:اتب/ اتب إىل/ اتب على/ اتب عن }ويقال التوبة مأخوذ من**
 واملفعول متوب إليه.اتئب، 

 ية.على ما صدر عنه، ورجع عن املعصاتب املذنب/ اتب املذنب إىل هللا: ندم  •
 (.7ومن اتب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل هللا متااب) -اتب العاصي من ذنوبه الكثرية

أن يتوب وغفر له وصفح عنه "التوبة النصوح:اتب هللا عليه/ اتب هللا عنه: وفقه للرجوع عن املعصية  •
 .(8فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه) -العبد عن الذنب وال يعود إليه

 .استتاب يستتيب، استتب، استتابة، فهو مستتيب، واملفعول مستتاب
                                                           

 357ص/    1معجم مقاييس اللغة إلبن فارس    ج/ -1
 20ص/   والذنوب  التوبة من المعاصي  -2
 هـ676-631الدين أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي محيي  -3
      59ص/    2ط/      17شرح مسلم للنووي     ج/ -4
     62ص/    8القاموس المحيط مجدالدين أبوطاهرمحمدبن يعقوب الفيروزآبادي   ط/ -5
    110ص/      2معجم الوسيط  للدكتورإبراهيم مدكور   ط/ -6
 71 اآلية   رقانالف سورة  -7
    37  اآليةالبقرة  سورة -8
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 التوبة مفتاح السعادة

استتابه والده طالبا منه  -استتاب املذنب: طلب منه أن يتوب، عرض عليه التوبة "املرتد يستتاب •
 االستقامة يف سلوكه".

 مفرد[: مصدر استتاب.استتابة ]
 اتئب ]مفرد[: اسم فاعل من اتب/ اتب إىل/ اتب على/ اتب عن.

 توب ]مفرد[: مصدر اتب/ اتب إىل/ اتب على/ اتب عن.

 ملصدر(:لغري املصدر( وتوب )لغري ا "وتوابت"توبة ]مفرد[: ج توابت )لغري املصدر 
 مصدر اتب/ اتب إىل/ اتب على/ اتب عن. - 1
 حلوبة: تزيل اإلمث".اابلذنب، وندم عليه، وعزم على عدم العودة إليه "التوبة تذهب اعرتاف  - 2
دد آايهتا ملصحف، مدنية، عيف ترتيب ا 9التوبة: اسم سورة من سور القرآن الكرمي، وهي السورة رقم  •

 [ 304]ص:تسع وعشرون ومائة آية.
ايأيها الذين ءامنوا توبوا إىل هللا ) للساناب التوبة النصوح: التوبة الصادقة، وهي ندم ابلقلب واستغفار•

 .(....1توبة نصوحا
آدم خطاء وخري كل ابن ن اتب/ اتب إىل/ اتب على/ اتب عن:)تواب ]مفرد[: صيغة مبالغة م

 .(3إن هللا حيب التوابني) -]حديث[(2اخلطائني التوابون
ان توااب التواب: اسم من أمساء هللا احلسىن، ومعناه: الذي يتوب على عباده ويقبل توبتهم " )إن هللا ك •

 .**5{(4رحيما
 اعة،فهو اتئب وتواب"للمبالغة"أاتب إىل الطرجع عن ذنه و اًب وتوبة ومتااًب واتبة وتتوبة:تو -}اتبويقال:

 ...................واالسم التوبة،
 أن يتوب: عرض عليه التوبة مما اقرتف.استتابه: سأله 

 6ومن أمسائهم: توبة{  التوبة النصوح: التوبة الصحيحة.
 

                                                           
 8 اآلية التحريم  سورة  -1
 2499الترمذي   -2
  222  اآلية  البقرةسورة  -3
 16 اآلية   النساء سورة -4
 304و303ص/   1معجم اللغة العربية المعاصرة  لدكتورأحمد مختار   ج/ -5
    412ص/    1ألحمد رضا   ج/ معجم متن اللغة   -6



 

15 
 

 التوبة مفتاح السعادة

 -ا:صطالح:تعريف التوبة إاثنيا
طلب  ن كانت أوإ املظلمة وردم  م على فعله والعزم على عدم العودترك الذنب لقبحه والند:هي التوبة} 

 .1{الرباءة من صاحبها
 لى أال يعود إليه إذا قدر،عوعزما  وندما على فعله، الشرع:هي ترك الذنب علما بقبحه،التوبة يف وقيل:}

  لثوابه، ورجاءً  ،هللوأداء ملا ضيع من الفرائض،إخالصا  وتداركا ملا ميكن تداركه من األعمال،
 . 2وقبل طلوع الشمس من مغرهبا{ وان يكون ذلك  قبل الغرغرة، من عقابه، وخوفاً 

 -أبهنا: 3الغزايلوعرفها
 للماضي،  تاليفاحلال واالستقبال وال ك يفالرت  والندم والعزم على العلم بعظمة الذنوب،"

 .5{(4وهبذا اإلعتبار قال صلى هللا عليه وسلم:)الندم توبة ،الندم وحدهمعىن  التوبة على إسم طلقوكثريا ي
 -:6قال ابن القيم اجلوزي)
اإلقالع عن الذنب يف احلال والندم عليه يف املاضي والعزم على التوبة يف كالم هللا ورسوله كما تتضمن "

 .7)"عدم العود يف املستقبل ، تتضمن أيضا العزم على فعل املأمور والتزامه
 - قال:رمحه هللا8وعرفها اإلمام احلسن البصري}

 .9{"أن اليعود واإلضمار والرتك ابجلوارح، ابللسان، واإلستغفار ابلقلب، "التوبة النصوح هي الندم

 
 
 
 
 
 

                                                           
 103ص/   11فتح الباري لشرح صحيح البخاري إلبن حجرالعسقالني   ج/ -1
 5الطريق إلى التوبة  لمحمد بن إبراهيم الحمد    ص/ -2
 هـ505أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى  -3
 3568أخرجه أحمد في المسند    -4
 3ص/  4إحياء علوم الدين للغزالي  ج/ -5
 هـ751أبوعبدهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  المتوفى   -6
 305ص/    1ج/  إلبن القيم الجوزي مدارج السالكين  -7
 هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصري  -8
 21ص/        والذنوب لمصطفى شيخ إبراهيم حقي التوبة من المعاصي  -9



 

16 
 

 التوبة مفتاح السعادة

 متحدة معىن.وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا هي 
 -وردت التوبة يف القرءان على أربعة أوجه: }وقد

 ىل()إـب مقيد وهذا :الرجوع عن املعاصي واإلانبةالوجه األول
  .(1أنفسكم فاقتلوا إىل ابرئكم قال تعاىل:)فتوبوا

  ( 2نصوحا إىل هللا توبة توبوا ءامنوا أيها الذين وقال تعاىل:)اي
  يف النصح. ابلغا إقطعوا عن املعاصي وارجعوا إىل هللا رجوعا أي:

 )على(  ـمقيد ب والعفو:وهذا :التجاوزالوجه الثاين
 يغفر  أي: 3يعذهبم( وأب عليهم لك من األمر شيء أويتو  قال تعاىل:)ليس

 .(4وقال تعاىل:)ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب هللا على من يشاء
  (5فأولئك أتوب عليهم وبينوا وأصلحوا الذين اتبوا قال تعاىل:)إال :الندامةالوجه الثالث

  (.6لكم خري وقال تعاىل:)فإن تبتم فهو
 :الرتك:أي تبديل احلركات املذمومة ابحلركات احملمودة، الوجه الرابع

 (7قال تعاىل:)إّنا التوبة على هللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب
 ذين يعملون السوء هللا ألولئك ال عند أي:قبول الرجوع عن املعاصي متحقق واثبت من هللا أو 

 .8جبهالة مث يتوبون من قريب{
 
 
 

 
 

                                                           
  54سورة البقرة اآلية   -1
 8تحريم اآلية  سورة ال -2
 128سورة آل عمران اآلية   -3
 15سورة التوبة اآلية   -4
  160 اآلية البقرة   سورة  -5
 3 اآلية التوبة  سورة  -6
 17 اآلية النساء سورة  -7
 18و17ص/    2األنباء بما في كلمات القرءان من أضواء    ق/ -8
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 التوبة مفتاح السعادة

 :مشروعية التوبة واحلكمة يف مشروعيتهاثاينال املطلب
 -مشروعية التوبة:أوال:

 ن او كبريا ،ان وكل ذنب صغريا كاواجب على كل مسلم يف كل حال ومكأمر  إعلم أن التوبة
 عنهم عن عباده ويتجاوز قبل التوبةيوأن هللا  أسباب النجاة يف الدنيا واآلخرة والتائب حيبه هللا والتوبة من

  عفواهلم ويِ  ليغفر ةالتوبعباده ل سبحانه وتعاىل هللا شرع وألجل هذا ؛ذنوهبم كثرت وعظمت  مهما
 .يف رمحته خلهمالسيئات ويدعن 

 .إمجاع األمةلكتاب والسنة و أن مشروعية التوبة جاءت يف ا
يغفر  هللاهللا إن  ايعبادي الذين أسرفوا على انفسهم التقنطوا من رمحة )قل:قال هللا تعاىل: فمن الكتاب

 ؛(1الرحيم الذنوب مجيعاإنه هو الغفور
  (2..)اي أيها الذين آمنوا توبوا إىل هللا توبة نصوحاوقال تعاىل:

 وجتمعه وتلم شعث التائب قبلها من السيئات،  ما متحو جازمة توبة صادقة:أي
 .3الدانءات وتكفه عما كان يتعاطاه من

 (4إىل هللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة الناس توبوا:قال صلى هللا علبه وسلم:)ايأيها ومن السنة
 .(5وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرةوقال صلى هللا عليه وسلم:)

 .{6العلماء: التوبة واجبة من كل ذنبقال ووي:}قال الن :ن اإلمجاعوم
 
 
 
 
 
 

                                                           
 53 اآلية الزمرسورة  -1
  8 اآلية  التحريمسورة  -2
 190ص/    8تفسيرالقرآن العظيم إلبن كثير  ج/ -3
 2702مسلم  صحيح  -4
 6307البخاري   صحيح  -5
 14رياض الصالحين للنووي  ص/ -6
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 التوبة مفتاح السعادة

 -:احلكمة يف مشروعية التوبةاثنيا:
من احلق سبحانه وتعاىل خبلقه، ولو مل يشرع هللا  هي رمحة التوبة أن مشروعية}:1الشيخ الشعراوي قال

ما دامت ال توجد توبة، وما دام مصريي إىل النار، فآلخذ من الدنيا لتوبة لقال كل من يرتكب املعصية:ا
صريه واحد مادامت مأن يد يف الفساد واإلفساد؛ ألنه يرى ما أستطيع، وبذلك يتمادى يف الظلم ويز 

 ولكن تشريع التوبة جيعل الظامل ال يتمادى يف ظلمه، وهبذا حيمي هللا اجملتمع من شروره، التوجد توبة،
وجيعل يف نفسه األمل يف قبول هللا لتوبته والطمع يف أن يغفر له؛ فيتجه إىل العمل الصاحل َعلهه  ي كفِمر عما 

 .2{اية للناس ومنع النتشار الظلم والفسادارتكبه من الذنوب واملعاصي؛ ويف هذا مح
 يف األرض  اهلداية حلركة جاءت صيانة من احلق تبارك وتعاىل وقبوهلا تشريع التوبة}:وقال أيضا
 شري األرض ابملعاصي؛ستأن يله  ذريعة وقوع اإلنسان يف معصية مل تشرع لكان جمرد لو ألن التوبة

مبجرد املعصية الواحدة يف  ةطرد من الرمح ألنه إذا كان قد إنسان واحد غفلة الكون مبجرد يفسد وحينئذ
ية الواحدة كافية ألن يطرد من وملاذا يرجع إىل منهج حيدد حرية شهوته يف احلياة مادامت املعص أن يرجع،
 ون موقفه يف الكون؟يك ماذا فتصور أن واحدا يعصي ربه مث ييأس من قبول ربه توبته، رمحة هللا،

  ومعاركها، ر يف صدام احلياةشيكون العامل  وحينئذ إحنرافا واحنالال وطغياان وجربوات،أنه سيعربد فيه 
   طريق السواء والسداد؛احنرف اىل من احلق هي فتح جمال لرجوع اإلنسان الذي التوبة أن مشروعية: أي

فتصيبه املعصية لإلنسان العذر يف الغفلة والنسيان والعذر يف أن نفسه قد تضعف مرة  لذلك فاحلق جعل
وبني أن هللا أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم وقع   ولكن ذلك اليعين أيستشري يف ابب املعصية

 .         3أضله يف فالة..كل ذلك حرصا على سالمة وصيانة حركة احلياة{ على بعريه أي وجده وقد
 
 
 
 

 

                                                           
 محمد متولي الشعراوي عالم ديني مصري -1
 4928ص/     8ج/    للشيخ محمد متولي الشعراوي  الخواطر –تفسيرالشعراوي  -2
3- islamway.net.akhwat  
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 التوبة مفتاح السعادة

 يف اإلسالم  حكم التوبة:ثالثاملطلب ال
ورجائه  باده من رمحته وعفوهيقنط علئالأن فتح لنا ابب التوبة وفضله  سبحانه وتعاىلطف هللا من ل  أنم 

ذنب لكن الفائز هو التائب والنسيان فيذنب وي فاإلنسان بطبعه اخلطأ بعد ارتكاهبم الذنوب واملعاصي؛
، غري   .واآلخرة األوىللينجوا يف هلذا اصبحت التوبة مهمة لإلنسان يف حياته و  املصرم
التوبة من املعصية واجبة شرعا على الفور ابتفاق الفقهاء ؛ ألهنا من أصول اإلسالم املهمة وقواعد فـ}

  .1{الدين ، وأول منازل السالكني
أراد أن يعرف وأن من  ،واآلايت خبارإعلم أن وجوب التوبة ظاهر ابأل قال اإلمام أبوحامد الغزايل:

التوبة ما هي مث إىل الوجوب ما معناه مث جيمع بني معىن وجوب التوبة فينظر أوالً بنور البصرية إىل 
الوجوب والتوبة فال يشك يف ثبوته هلا وذلك أبن يعلم أبن معىن الواجب ما هو واجب يف الوصول إىل 

سعادة األبد والنجاة من هالك األبد فإنه لوال تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه مل يكن لوصفه 
 2.معىنً  ً بكونه واجبا

 3.وقد تظاهرت دالئل الكتاب, والسنة, وإمجاع األمة على وجوب التوبة
  .(4وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون)قال هللا تعاىل: فمن الكتاب:

 ومن السنة:قال صلى هللا عليه وسلم:)ايأيهاالناس توبوا إىل هللا...(.
 5على األولني واآلخرين( وهي واجبة لكلم عبدمن توبة تيمية:)والبدم ومن اإلمجاع قال شيخ اإلسالم ابن 

و}أن التوبة من مجيع املعاصي واجبة وأهنا واجبة على الفور الجيوز أتخريها سواء كانت املعصية صغرية 
ووجوهبا عند أهل السنة ابلشرع وعند املعتزلة  مهمات اإلسالم وقواعده املتأكدة، أوكبرية والتوبة من

قل وال جيب على هللا قبوهلا إذا وجدت بشروطها عقال عند أهل السنة لكنه سبحانه وتعاىل يقبلها ابلع
كرما وفضال وعرفنا قبوهلا ابلشرع واإلمجاع خالفا هلم وإذا اتب من ذنب مث ذكره هل جيب جتديد الندم 

 : ال جيب ؛7رمني:جيب، وقال إمام احل6بن األنباريصحابنا وغريهم من أهل السنة قال افيه خالف أل

                                                           
 1/89والفواكه الدواني    28/159وتفسيراأللوسي    2/92ليات ألبي البقاءالك-1
 4/4إحياءعلوم الدين للغزالي  -2
     34/ص     3ط/رياض الصالحين للنووي     -3
   31اآلية  النور سورة -4
 10أيها المقصر متى تتوب  القسم العلمي بدار للوطن      ص/ -5
 هـ304 -272اإلمام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن األنباري   -6
 هـ 479 - 419أبوالمعالي  إمام الحرمين عبد الملك ابن اإلمام أبي محمد عبدهللا بن يوسف الجويني   -7
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 التوبة مفتاح السعادة

وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر ؛وإذا اتب توبةصحيحة بشروطها مث عاود ذلك 
الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاين ومل تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة ىف املسئلتني، وخالفت 

توبة الكافر من كفره مقطوع قال أصحابنا: ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت مث ، املعتزلة فيهما
مقطوع به أم مظنون فيه خالف ألهل السنة واختار إمام  بقبوهلا وما سواها من أنواع التوبة هل قبوهلا

 .1وهللا أعلم{ احلرمني أنه مظنون وهو األصح،
ليه باله التوبة فإنه ينبغي عبو}أتخري التوبة ذنب جتب التوبة منه )و(إن العبد إذا عمل املعصية وخطرت 

، وتنقطع أنفاسه، ضي أايمهأن يسارع إىل ذلك وال يركن إىل التسويف واألماين؛ فإنه ال يدري مىت تنق
 لتوبة، ابب واملبادرة وقد دعا القرآن الكرمي إىل االعرتاف ابلذن ؛ وتنصرم لياليه

َا التـهو بَة  َعَلى اَّللِه لِلهِذيَن يـَع َمل وَن السُّوءَ )قال هللا تعاىل:  جِبََهاَلٍة مث ه يـَت وب وَن ِمن  َقرِيٍب َفأ ولَِئَك يـَت وب  اَّلله  ِإّنه
 ؛(2َعَلي ِهم  وََكاَن اَّلله  َعِليًما َحِكيًما

 هللا على نفسه رمحة حق كتبه إنه؛ السوء جبهالة مث يتوبون من قريب فقبول هذه التوبة حٌق للذين يعملون
املبادرة إىل التوبة من ف حىت ينزع عن الذنب جاهل ا فهووكل من عصى هللا خطأ أو عمدً  منه وفضاًل،

 فإن أخرها وجب عليه أن يتوب،  الذنب فرٌض على الفور وال جيوز أتخريها؛
 .3وتعد هذه توبة من أتخري التوبة{

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  60، 59ص/   17المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  ج/-1
 17 اآلية النساء سورة  -2
 4ط/   20إلى هللا إلبن غانم   ص/التوبة  -3
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 ثايناملبحث ال
 مطالبوحتته ثالثة 

 التوبة وحقيقتها منزلةاملطلب األول:
 التوبة وهنايتهامبدأ املطلب الثاين:

 صدق التائبعالمات عالمات قبول التوبة و املطلب الثالث:
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 زلة التوبة وحقيقتهااملطلب األول:من

 -:أوال:منزلة التوبة
أن هذه املنزلة هي ما و  وهي النهاية؛ وهي املنزلة اليت ترافق املؤمن طول حياته، هي البداية،أن منزلة التوبة 

  هو الغين عنهم وهم الفقراء إليه.و جيعل املاليني تتوجه يوميا ابلدعاء لرب العزة أن يتقبل عودهتا وأوبتها 
فإذا صح هذا املقام، ونزل }وزي:يقول إبن القيم اجل؛  زلتها أعلى املقام وأشرفهامنزلةأن مقام التوبة ومن

يز عنده ما له مما عليه، فليجمع متعلى مقام التوبة ; ألنه ابحملاسبة قد العبد يف هذه املنزلة، أشرف منها 
 مهته وعزمه على النزول فيه والتشمري إليه إىل املمات.

منزل التوبة أول املنازل، وأوسطها، وآخرها، فال يفارقه العبد السالك، وال يزال فيه إىل املمات، وإن و 
معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد وهنايته، وحاجته إليها يف ارحتل إىل منزل آخر ارحتل به، واستصحبه 
وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها بداية كذلك، وقد قال هللا تعاىل:)النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها يف ال

 ميان وخيار خلقه وهذه اآلية يف سورة مدنية، خاطب هللا هبا أهل اإل ؛)1املؤمنون لعلكم تفلحون
 تعليق املسبب بسببه، لتوبةبعد إمياهنم وصربهم، وهجرهتم وجهادهم، مث علق الفالح اب يتوبوا إليه،أن 

  لفالح،اإيذاان أبنكم إذا تبتم كنتم على رجاء  رتجي،لعل املشعرة ابل وأتى أبداة
 .2ح إال التائبون، جعلنا هللا منهم{فال يرجو الفال

سالكني ورأس مال الفائزين العيوب وعالم الغيوب مبدأ طريق الالتوبة عن الذنوب ابلرجوع إىل ستار }و
للمقربني وألبينا آدم عليه الصالة  وأول أقدام املريدين ومفتاح استقامة املائلني ومطلع االصطفاء واالجتباء

مي اآلد األجداد فال غرو إن أذنبآلابء و والسالم وعلى سائراألنبياء أمجعني وما أجدر ابألوالد اإلقتداء اب
رب بعد ما كسر وعمر بعد جواجرتم فهي شنشنة نعرفها من أخزم ومن أشبه أابه فما ظلم ولكن األب إذا 

لقد قرع آدم سن الندم وتندم أن هدم فليكن النزوع إليه يف كال طريف النفي واإلثبات والوجود والعدم و 
قدم بل التجرد حملض اخلري ال على ما سبق منه وتقدم فمن اختذه قدوة يف الذنب دون التوبة فقد زلت به

  ،دأب املالئكة املقربني والتجرد للشر دون التاليف سجية الشياطني

                                                           
 31 اآليةالنور سورة  -1
 196ص/   1ألبن القيم الجوزي   ج/مدارج السلكين   -2
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 ،والرجوع إىل اخلري بعد الوقوع يف الشر ضرورة اآلدميني فاملتجرد للخري ملك مقرب عند امللك الداين
واملتجرد للشر شيطان واملتاليف للشر ابلرجوع إىل اخلري ابحلقيقة إنسان فقد ازدوج يف طينة اإلنسان 

 امللك آو إىل آدم أو إىل الشيطانشائبتان واصطحب فيه سجيتان وكل عبد مصحح نسبه إما إىل 
غيان مسجل على فالتائب قد أقام الربهان على صحة نسبه إىل آدم مبالزمة حد اإلنسان واملصر على الط

 حملض اخلري فخارج عن حيز اإلمكاننفسه بنسب الشيطان فإما تصحيح النسب إىل املالئكة ابلتجرد
فإن الشر معجون مع اخلري يف طينة آدم عجنا حمكما ال خيلصه إال إحدى النارين انر الندم أو انر جهنم 

وإليك اآلن اختيار أهون النارين  فاإلحراق ابلنار ضروري يف ختليص جوهر اإلنسان من خبائث الشيطان
واملبادرة إىل أخف الشرين قبل أن يطوى بساط االختيار ويساق إىل دار االضطرار إما إىل اجلنة وإما إىل 

 النار{1.
 -اثنيا:حقيقة التوبة:

  ري ما هي حقيقة التوبة إىل هللا؟أخي املسلم: أتد}
 سلف يف املاضي. حقيقتها: الرجوع واإلقالع عن الذنوب والندم على ما

 ره؛ فهي رجوع من مكروه إىلما يك هي الرجوع إىل هللا ابلتزام فعل ما حيب وتركقال اإلمام ابن القيم:
 حمبوب.
 عاىل إىل طريق ط هللا تفالتائب راجع عن طريق يسخ...ا أحلى الرجوع إىل هللا تعاىلأخي: م
 .2{تعاىل حيبه هللا

 -:وحقائق التوبة ثالثة أشياءقال صاحب املنازل:}-:3قال ابن القيم اجلوزي يف املدارج
 تعظيم اجلناية-1
              واهتام التوبة-2
يريد ابحلقائق: ما يتحقق به الشيء، وتتبني به صحته وثبوته، كما قال النيب  وطلب أعذار اخلليقة.-3

 « .؟4إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إميانك»صلى هللا عليه وسلم حلارثة 

                                                           
 4ص/   4ج/  للغزالي  إحياءعلوم الدين  -1
 5ص/    1التوبة..التوبة قبل الحسرات لألزهري  ج/ -2
 213-202ص/   1مدارج السالكين إلبن القيم     ج/ -3
 عن الحارث بن مالك وقال رواه الطبراني في الكبير 1/57ه الهيثمي في المجمع  )ضعيف(ذكر -4
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فإنه إذا استهان هبا مل يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على : تعظيم اجلنايةفأما -1
مل يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه، -مثال-هبا، فإن من استهان إبضاعة فلسارتكا

 وعظمت إضاعته عنده.وتعظيم اجلناية يصدر عن ثالثة أشياء: تعظيم األمر، وتعظيم اآلمر،
 والتصديق ابجلزاء.

فألهنا حق عليه، ال يتيقن أنه أدى هذا احلق على الوجه املطلوب منه، الذي ينبغي :وأما اهتام التوبة -2
له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأهنا مل تقبل منه، وأنه مل يبذل جهده يف صحتها، وأهنا 

واإلفالس، واحملافظني على حاجاهتم ومنازهلم بني الناس،  توبة علة وهو ال يشعر هبا، كتوبة أرابب احلوائج
أو أنه اتب حمافظة على حاله، فتاب للحال ال خوفا من ذي اجلالل، أو أنه اتب طلبا للراحة من الكد 

يف حتصيل الذنب، أو اتقاء ما خيافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي املعصية يف قلبه، ومخود 
افاة املعصية ملا يطلبه من العلم والرزق، وحنو ذلك من العلل اليت تقدح يف كون التوبة انر شهوته، أو ملن

خوفا من هللا، وتعظيما له وحلرماته، وإجالال له، وخشية من سقوط املنزلة عنده، وعن البعد والطرد عنه، 
 واحلجاب عن رؤية وجهه يف الدار اآلخرة، فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون.

 وجه حممود، ووجه مذموم حرام.: فهذا له وجهان: وأما طلب أعذار اخلليقة-3
 : أن تطلب أعذارهم، نظرا إىل احلكم القدري، وجراينه عليهم، شاءوا أم أبوا، فتعذرهم ابلقدر.فاملذموم

 -تقدم كما   -وهذا القدر ينتهي إليه كثري من السالكني، والناظرين إىل القدر، الفانني يف شهوده، وهو 
 درب خطر جدا، قليل املنفعة، ال ينجي وحده.

مشاهدة العبد احلكم مل يدع له استحسان حسنة،  صاحب املنازل، ألنه قال بعد ذلك:وأظن هذا مراد 
 وال استقباح سيئة، لصعوده من مجيع املعاين إىل معىن احلكم.

 ة.فهذا أحد املعنيني يف قوله: إن من حقائق التوبة طلب أعذار اخلليق
 ائد على التوبة ابلنقض واإلبطال.وقد ظهر لك هبذا أن طلب أعذارهم يف اجلناية ع
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اءهتم إليك، وجنايتهم عليك، ملعىن الثاين: أن يكون مراده إقامة أعذارهم يف إسوهو( ا احملمود)وأما 

حقك، ال يف حق ابلقدر يف  والنظر يف ذلك إىل األقدار، وأن أفعاهلم مبنزلة حركات األشجار، فتعذرهم
ىن أحدهم عن حقه، ربك، فهذا حق، وهو من شأن سادات العارفني، وخواص أولياء هللا الكمل، يف

ينظر يف حق هللا إىل األمر، و ويستويف حق ربه، ينظر يف التفريط يف حقه، ويف اجلناية عليه إىل القدر، 
 هللا. يطلبه يف حقو  وميحو عنهم العذر العذر يف حقه، فيطلب هلم

ما انتقم رسول هللا »هذه كانت حال نبينا صلى هللا عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي هللا عنها: و 
صلى هللا عليه وسلم لنفسه قط، وال نيل منه شيء فانتقم لنفسه إال أن تنتهك حمارم هللا، فإذا انتهكت 

 .{« 1حمارم هللا مل يقم لغضبه شيء، حىت ينتقم هلل
عن الذنب، وعمل صاحل  ندم على ما وقع، وتوجه إىل هللا فيما بقي، وكفو}التوبة شعور وجداين ابل

ل التائب على ربه وإانبته حيقق التوبة ابلفعل، كما حيققها الكف ابلرتك؛ فهي فعل وجودي يتضمن إقبا
ًبا إال مل يكن اتئ -تعاىل  -به هللا حيإليه، والتزام طاعته؛ فمن ترك الذنب ترًكا جمرًدا ومل يرجع منه إىل ما 

لتوبة يف اجلنان قبل التلفظ وحل عقد اإلصرار وأثبت معىن ا -عز وجل  -إذا رجع وأقبل وأانب إىل هللا 
ه املطيعني، وما وصفه من بجنة، ووعد  من تفاصيل ال -تعاىل  -ابللسان، وأدام الفكر فيما ذكره هللا 

رغًبا  -تعاىل  -عو هللا عذاب النار وتوعد به العاصني، وواظب على ذلك حىت يقوى خوفه ورجاؤه، فيد
ق مدلول التوبة ابلرجوع عما ورهًبا أن يقبل توبته، ويغسل حوبته، وحيط عنه خطاايه، وهبذا يكون قد حق

ال يعود اللنب إىل الضهرع، ويندم  يتوب من الذنب مث ال يعود إليه كما يكرهه هللا إىل ما حيبه ويرضاه؛ أبن
ور منه يرجو ثوابه وخياف نويعمل بطاعته على بلسانه، وميسك ببدنه،ويتقي هللا تعاىل بقلبه ويستغفر 

 زكيها فهو خري من زكاها،عقابه، ويرغب إىل خالقه وفاطره أن يقي نفسه شرها، وأن يؤتيها تقواها وي
 .2نه رهبا وموالها، وأال يكله إىل نفسه طرفة عني{فإ 

 
 
 

                                                           
 )المعنى متساو ولكن اللفظ مختلف(  2327ومسلم   3560البخاري  -1
 12فضلها....إلبن غانم    ص/-حقيقتها-التوبة إلى هللا معناها-2
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 -أمور": يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا:"أن التوبة تتحقق بثالثة}
 ررالذنوب وأهنا حجاب ضوكذلك معرفة  وهو اإلميان واليقني أبن الذنوب مسوم مهلكة، ::العلمأوهلا

 بني العبد وربه.
 الندم يف قلب املذنب،حالة أخرى تسمى إرادة تبعث األمل و حبيث يؤدي العلم اىل  :احلال؛اثنيها

 (.1:)الندم توبة ينتج عنها إرادة اإلقالع عن الذنب.ويف قوله صلى هللا عليه وسلم
 والتعويض عن املاضي بفعل ما حيث يكون من نتيجة الندم والعزم على ترك الذنوب، الفعل؛ :اثلثها

 .2جيرب من الصاحلات{
 أوسطها: اإلانبة. وآخرها: األوبة.علي الدقاق: التوبة على ثالثة أقسام أوهلا: التوبة. و  }قال األستاذ أبو

لعقوبة فهو صاحب إانبة. افقد جعل التوبة بداية، واإلانبة وسطا، واألوبة هناية، فمن اتب خوفا من 
صاحب أوبة، وهو هو با هلل فومن اتب استجابة لألمر، ال لرغبة يف الثواب، وال لرهبة من العقاب، بل ح

 أعالها مقاما.
 ؤِمن  إِ وقال أبو القاسم القشريى: التوبة صفة املؤمنني. قال تعاىل: )َوت وب وا 

يعا  أَيُـَّها امل  وَن(ىَل هللا مجَِ
 واألوبة صفة األنبياء واملرسلني.  واإلانبة صفة األولياء واملقربني قال تعاىل: )َوَجاَء ِبَقلٍب م ِنيٍب(

 .3عَم الَعبد  ِإنهه  أَوهاٌب({قال تعاىل: )نِ 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 6802وصححه األلباني في صحيح الجامع    ابن ماجهأخرجه و -1
 23ص/  والذنوب لمصطفى شيخ إبراهيم  بة من المعاصي التو-2
 30،29مكفرات الذنوب وموجبات الجنة إلبن الربيع     ص/ -3
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 التوبة وهنايتها مبدألب الثاين:ملطا
 -التوبة:أ أوال:مبد

}التوبة مقام ينبغي أن يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إىل آخر عمره، وعموم الناس حمتاجون إىل 
يًعا أَيُـَّها التوبة دائًما، وعلى اخلَل ِق مجيًعا أن يتوبوا وأن يستدميوا التوبة؛  قال هللا تعاىل: )َوت وب وا ِإىَل اَّللِه مجَِ

ِلح ونَ   (.1ال م ؤ ِمن وَن َلَعلهك م  تـ ف 
واألمر عند إطالقه يستلزم الوجوب؛ فالتوبة واجبة وجواًب مطلًقا مدى العمر، ووقتها مدة العمر، وهي 

، وألفضل اخللق بعد األنبياء: -م صلى هللا عليه وسل -غاية كل مؤمن، وقد قال هللا ألفضل األنبياء 
َرِة ِمن  بَـ  َن َصاِر الهِذيَن اتـهبَـع وه  يف َساَعِة ال ع س  ع ِد َما َكاَد يَزِيغ  قـ ل وب  }َلَقد  اَتَب اَّلله  َعَلى النهيبِم َوال م َهاِجرِيَن َواأل 

 .(2مٌ َفرِيٍق ِمنـ ه م  مث ه اَتَب َعَلي ِهم  إِنهه  هِبِم  َرء وٌف َرِحي
 -صلى هللا عليه وسلم  -والعبد حمتاٌج إىل التوبة واالستغفار مطلًقا يف كل وقت وحني؛ فإذا كان النيب 

قد أ ِمَر أن خيتم أعماله ابلتوبة واالستغفار يف قوله تعاىل: )ِإَذا َجاَء َنص ر  اَّللِه َوال َفت ح  * َورَأَي َت النهاَس 
خ ل وَن يف ِديِن اَّللِه أَ  تَـغ ِفر ه  ِإنهه  َكاَن تـَوهاابً فـ َواًجاَيد  ِد َربِمَك َواس   (؛3َفَسبِمح  حِبَم 

نفسه، أحوج إىل هذا منه، فليجمع العبد مهته وعزمه، وليحاسب  -صلى هللا عليه وسلم  -فغري  النيب 
إىل هللا بسلوك }والتوبة هلا مبدأ ومنتهى، فمبدؤها الرجوع قال ابن القيم : .4{وليتب إىل هللا حىت املمات

وأن هذا صراطي انه، وأمرهم بسلوكه بقوله تعاىل:)صراطه املستقيم الذي نصبه لعباده، موصال إىل رضو 
له ما يف وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط هللا الذي ؛ وبقوله:)(5ستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبلم

 .8{(7هدوا إىل صراط احلميدالقول و وهدوا إىل الطيب من ؛ وبقوله:)(6السماوات وما يف األرض
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طوىب ملن ابدر عمره القصري، فعمر به دار املصري، وهتيأ حلساب الناقد البصري قبل }:1قال ابن اجلوزي
ابدروا ابألعمال سبعاً، هل تنتظرون إال فقراً منسياً؟ أو »فوات القدرة وإعراض النصري،قال عليه السالم: 

مفسداً، أو مواتً جمهزاً، أو هرماً مفنداً، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، غىًن مطغياً، أو مرضاً 
 « .2فالساعة أدهى وأمر

 آخرهم وهم يلعبون. م علىدي فيهم ابلرحيل،وجلس أوهلابلزاد ونو  كان احلسن يقول:عجبت ألقوام أمروا
 .3{وكان يقول: اي بن آدم: السكني تشحذ، والتنور يسجر، والكبش يعتلف

روي عن النيب ؛إذ أن التأخري ذنب جيب التوبة منه فاعلم ايأخي أن ملبادرة ابلتوبة أفضل من أتخريها
صلى هللا عليه وسلم أنه قال )أيها الناس ابدروا ابلتوبة قبل أن متوتوا وابدروا ابألعمال الزاكية قبل أن 

 .(4تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إايه
ولتكن توبتكم توبة  ع الشمس من مغرهبادرككم املوت أو أن تطلقبل أن ي ماملؤمنون:توبوا إىل ربكأيها 

للكفار ابب التوبة مفتوح و  وهنارا ليغفر هلم ويتجاوز عنهم؛ فاهلل يقبل توبة العبد ويبسط يده ليال،نصوحا
إالم حني تبلغ الروح  اليغلق أمام أحد، دين والظاملني والعصاة واملقصرينواجملرمني واملرت واملشركني واملنافقني

 .5احللقوم أو أن تطلع الشمس من مغرهبا
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر ابب التوبة، فقال عمر بن عن ابن عباس رضي هللا عنهما }

 ابب التوبة خلف املغرب، له»اخلطاب: اي رسول هللا ما ابب التوبة؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
مصراعان من ذهب، مكلالن ابلدر والياقوت ما بني املصراع واملصراع اآلخر مسرية أربعني عاما للراكب 
املسرع، وذلك الباب مفتوح منذ يوم خلق هللا تعاىل خلقه إىل صبيحة ليلة طلوع الشمس من مغرهبا، ومل 

 «6يتب عبد من عباد هللا توبة نصوحا إال دخلت تلك التوبة من ذلك الباب
توبة النصوح؟ قال: " أن يندم وما النه: أبيب أنت وأمي اي رسول هللا.ال معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عق

 تغرب الشمس والقمر يف مثاملذنب على الذنب الذي أصاب، فيعتذر إىل هللا تعاىل، مث ال يعود فيها، 
 صدع قط، بينهماذلك الباب، مث يرد املصراعان فيلتئم ما بينهما، ويصري كأن مل يكن 
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فعند ذلك ال تقبل من العبد توبة وال تنفعه حسنة يعملها يف اإلسالم، إال من كان قبل ذلك حمسنا، فإنه 
يوم أييت بعض آايت ربك ال ينفع جيري قبل ذلك، وذلك قوله تعاىل:)جيرى له عمله، وعليه ما كان 

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل  .(1نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا
وعنه أنه قال: ابب التوبة مفتوح، وهي مقبولة من  النصوح أن يتوب، مث ال يعود.عنه , أنه قال: التوبة 

 كل أحد إال من ثالثة: إبليس رأس الكفرة، وقابيل بن آدم رأس اخلاطئني، ومن قتل نبيا من األنبياء.
توح من قبل املغرب مسرية أربعني سنة ال يغلق عليهم حىت تطلع الشمس وقال: ابب التوبة للتائبني مف

 .2{من مغرهبا
  -هناية التوبة:اثنيا:

 .لتوبة منه كماذكر العلماءاجيب إذ أن أتخريها تكون ذنب آخر  الجيوز خي أن أتخري التوبة أمرإعلم اي أ
  توبة عندطلوع الشمس من مغرهبا.وال الغرغرةأن التوبةهلا وقت هناية اليقبل من فاعلها؛فالتوبة للعبد عند 

الرجوع إليه يف املعاد، وسلوك صراطه الذي نصبه موصال )أي هناية التوبة(:وهنايتها}قال ابن القيم اجلوزي:
إىل جنته، فمن رجع إىل هللا يف هذه الدار ابلتوبة رجع إليه يف املعاد ابلثواب، وهذا هو أحد التأويالت 

 ؛(3تعاىل:)ومن اتب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل هللا متاابيف قوله 
 وغريه: يتوب إىل هللا متااب يعود إليه بعد املوت، متااب حسنا يفضل على غريه  4قال البغوي

 ىل هللا للجزاء واملكافأة.رجوع عن الشرك، والثانية: رجوع إ -وهي قوله: ومن اتب  -فالتوبة األوىل 
 والتأويل الثاين: أن اجلزاء متضمن معىن األوامر، 

 جهه خالصا، ال لغريه.واملعىن: ومن عزم على التوبة وأرادها، فليجعل توبته إىل هللا وحده، ولو 
ن اتب إليه، ورجع إليه، واملعىن: مبالتأويل الثالث: أن املراد الزم هذا املعىن، وهو إشعار التائب وإعالمه 

 من؟ ورجوعه إىل من؟ فإهنا إىل هللا ال إىل غريه.فليعلم توبته إىل 
ل قوله تعاىل }ايأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفع -على أحد التأويلني  -ونظري هذا 

 اعلم ما يرتتب على من عصى أوامره ومل يبلغ رسالته.(؛ أي:5فما بلغت رسالته..
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د به د والعزم على فعلها، مث إذا قوي العزم وصار جازما وجوالتأويل الرابع: أن التوبة تكون أوال ابلقص
بنفس إيقاع التوبة وإجيادها، واملعىن: فمن اتب فعل التوبة، فالتوبة األوىل:ابلعزم والقصد لفعلها، والثانية:

فمن كانت »إىل هللا قصدا ونية وعزما، فتوبته إىل هللا عمال وفعال، وهذا نظري قوله صلى هللا عليه وسلم 
جها، هجرته إىل هللا ورسوله، فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة يتزو 

 .2{«1فهجرته إىل ما هاجر إليه
وإايك مرة واحدة أن تغرك احلياة الدنيا وإايك مث إايك }}:3قال أبو حامد الغزايل يف إحياء علوم الدين

فهذه أسرار من استنشق مبادىء روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح ألف ألف مرة أن يغرك ابهلل الغرور 
وأن ذلك واجب ل نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوح،مالزم للعبد السالك يف طريق هللا تعاىل يف ك

لو مل يبك العاقل فيما بقي من صدق أبو سليمان الداراين حيث قال:)ولقد  ؛على الفور من غري مهلة
فكيف من  (؛ت ما مضى منه يف غري الطاعة لكان خليقا أن حيزنه ذلك إىل املماتعمره إال على تفوي

وإّنا قال هذا ألن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة  ؛يستقبل ما بقي من عمره مبثل ما مضى من جهله
وضاعت منه بغري فائدة بكى عليها ال حمالة وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هالكه كان بكاؤه 

ل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة ال خلف هلا وال بدل منها فإهنا صاحلة ألن منها أشد وك
توصلك إىل سعادة األبد وتنقذك من شقاوة األبد وأي جواهر أنفس من هذا فإذا ضيعتها يف الغفلة فقد 

خسرت خسراان مبينا وإن صرفتها إىل معصية فقد هلكت هالكا فاحشا فإن كنت ال تبكي على هذه 
عصية فذلك جلهلك ومصيبتك جبهلك أعظم من كل مصيبة لكن اجلهل مصيبة ال يعرف املصاب هبا امل

أنه صاحب مصيبة فإن نوم الغفلة حيول بينه وبني معرفته والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فعند ذلك 
 .التدارككل مصاب مصيبته وقد رفع الناس عن ينكشف لكل مفلس إفالسه ول

إن ملك املوت عليه السالم إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بقي من عمرك ساعة وأنك ال :قال بعض العارفني
تستأخر عنها طرفة عني فيبدو للعبد من األسف واحلسرة ما لو كانت له الدنيا حبذافريها خلرج منها على 

ما  أولأن يضم إىل تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فال جيد إليه سبيال وهو 
 (4..وحيل بينهم وبني ما يشتهونيظهر من معاين قوله تعاىل:)

                                                           
  1907ومسلم      1البخاري في باب بدء الوحي رقم  -1
 321و320ص/ إلبن القيم  مدارج السالكين  -2
 12و11ص/   4جـ/  للغزالي   إحيا علوم الدين -3
 54 اآليةسبأ  سورة -4



 

31 
 

 التوبة مفتاح السعادة

من قبل أن أييت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب .).وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:
 ؛(1..ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها*فأصدق وأكن من الصاحلني

اي ملك املوت أخرين يوما عند كشف الغطاء للعبد:لقريب الذي يطلبه معناه أنه يقول فقيل األجل ا 
وب وأتزود صاحلا لنفسي، فيقول:فنيت األايم فال يوم، فيقول:فأخرين ساعة، أعتذر فيه إىل ريب وأت

فنيت الساعات فال ساعة فيغلق عليه ابب التوبة فيتغرغر بروحه وترتدد أنفاسه يف شراسفه  :فيقول
ة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إميانه يف صدمات ويتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسر 

تلك األحوال فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من هللا احلسىن خرجت روحه على التوحيد فذلك 
وذلك حسن اخلامتة وإن سبق له القضاء ابلشقوة والعياذ ابهلل خرجت روحه على الشك واالضطراب 

ت التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين وليسسوء اخلامتة وملثل هذا يقال:)
ومعناه  (؛3..السوء جبهالة مث يتوبون من قريب إّنا التوبة على هللا للذين يعملونوقوله:) ،(2..تبت اآلن

عن قرب عهد ابخلطيئة أبن يتندم عليها وميحو أثرها حبسنة يردفها هبا قبل أن يرتاكم الرين على القلب 
 لقمان البنه:ولذلك قال ه وسلم أتبع السيئة احلسنة متحها؛فال يقبل احملو ولذلك قال صلى هللا علي

  تؤخر التوبة فإن املوت أييت بغتة(؛اي بين ال )
 -:ابلتسويف كان بني خطرين عظيمني ومن ترك املبادرة إىل التوبة

  .قبليوطبعا فال ينا أن ترتاكم الظلمة على قلبه من املعاصي حىت يصري ر :أحدمها
أكثر صياح  أن يعاجله املرض أو املوت فال جيد مهلة لالشتغال ابحملو ولذلك ورد يف اخلرب إن:احملو الثاين

فما هلك من هلك إال ابلتسويف فيكون تسويده القلب نقداً وجالؤه ابلطاعة  4أهل النار من التسويف
ِبَقل ٍب َغري ِ َسِليٍم َواَل يـَن ج و إال من أتى هللا بقلب سليم فالقلب أمانة نسيئة إىل أن خيتطفه املوت فـََيأ يت اَّللهَ 

هللا تعاىل عند عبده والعمر أمانة هللا عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان يف األمانة ومل يتدارك 
 .خيانته فأمره خمطر
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إذا خرج من بطن أحدمها:بيل اإلهلام، ن يسرمها إليه على سإن هلل تعاىل إىل عبده سريقال بعض العارفني:

عبدي قد أخرجتك إىل الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف أمه يقول له:
ماذا صنعت يف أمانيت عندك عند خروج روحه يقول عبدي:والثاين:، نة وانظر إىل كيف تلقاينحتفظ األما

لعقاب وإليه اإلشارة على الوفاء أو أضعتها فألقاك ابملطالبة واحفظتها حىت تلقاين على العهد فألقاك هل 
 .{{(2ألماانهتم وعهدهم راعون والذين هموبقوله تعاىل:) (؛1...بعهدي أوف بعهدكم أوفوابقوله تعاىل:)

 إن النهار مل يرجع،فوقف قوم على راهب فقالوا: إان سائلوك، أفمجيبنا أنت؟ فقال: ال تكثروا }
يعود، والطالب حثيث يف طلبه، ذو اجتهاد، فقالوا: ما على اخللق غداً عند مليكهم؟ قال: والعمر لن 

على نياهتم، قالوا: فأىن املوئل؟ فقال: إىل املقدم، قالوا: فأوصنا، قال: تزودوا على قدر سفركم، فإن خري 
عملك، عمرك قليل، وقد  اي هذا: ال جتزع لرؤية ملك املوت، وائت وأنت تشاهد فيها بغية.الزاد ما بلغ ال

ضيعت أكثره، فكيف شعورك يف البقية، ولعل هذا اليوم اآلخر، والليلة األخرية ما أرخص ما يباع عمرك، 
 بد من مسةوما أغفلك عن السرى، إّنا املرض هناية الصحة، والفرق قرين الوصلة، واألايم ترحل، وال

حىت يواري جسمه يف رمسه فمؤجل يلقي الردي األايم تنقضي احلبيب مفارق، واملرء رهن مصائب.بدن و 
 بور وسوق التزود ومتطهرة التنظيفيف غريه، ومعجل يلقي الردي يف نفسه، الدنيا ملن فهم، قنطرة الع

اجملامع، وحمزنة الربوع، وجمربة الدموع، من انل من دنياه أمنيته رقة وزرعت للحصاد، فأما للعاقل فهي مف
طلب فيها قدر بلغتك، وخذ مقدار حاجتك خصها خصوص املسافر يف اسقطت األايم منها اإللف، ا

طلب علف بعريه، اطلب الدنيا قدر احلاجة، واطلب اآلخرة على حسب الطاقة، هذا ولو أنك بلغت 
 .3{إىل احلمى التوكل السرتاح قلبك، وغذاك هللا كما يغذي الطري، تغدو مخاصاً، وتروح بطاانً 
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 صدق التائبعالمات قبول التوبة و املطلب الثالث:عالمات 
 -أوال:عالمات قبول التوبة:

 :1 قسمنيوالتوبة املقبولة من هللا تنقسم إىل }
 وفقهم للتوبة ليتوبوا.:يأ" 2كما قال تعاىل:"مث اتب عليهم ليتوبوا ؛ أوال:توفيقه لعبده أن يتوب

". وجيمعها 3صاحلامث اهتدىكماقال تعاىل:"وإين لغفار ملن اتب وءامن وعمل ؛   اثنيا:قبوهلا منه
وهي من العبد الرجوع واإلانبة إىل هللا عز وجل واإلخالص له مع اإلقالع ". 4قوله:"وأان التواب الرحيم

؛قال صلى هللا عن املعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودةإليها،وأن تكون يف وقتها ملناسب 
وبلوغ الروح احللقوم يعاين مايصري أليه من رمحة أو  (؛5يغرغرعليه وسلم:)إن هللا يقبل توبة العبد مامل 

يف حمكم البيان:)فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا تعاىل كماقال هللا ؛والإميان  هوان والينفع حينئذ توبة،
؛ وقال تعاىل:)وليست التوبة للذين (6أبسنا سنة هللا اليت قدخلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون

 . (7سيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن...يعملون ال
)إن الشيطان قال:وعزتك ايرب  وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم:

الأبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم يف أجسادهم.قال الرب عز وجل:وعزيت وجاليل ال أزال أغفرهلم 
 .{(8مااستغفروين

 -:وبة املقبولة الصحيحة هلا عالماتفالت:}9القيم اجلوزي يف املدارج قال ابنو 
 منها: أن يكون بعد التوبة خريا مما كان قبلها.

إىل أن يسمع قول ومنها: أنه ال يزال اخلوف مصاحبا له ال أيمن مكر هللا طرفة عني، فخوفه مستمر 
 فهناك يزول اخلوف. (10اليت كنتم توعدونأن ال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا ابجلنة الرسل لقبض روحه:)
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 1ذا أتويل ابن عيينةومنها: اخنالع قلبه، وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم اجلناية وصغرها، وه
قال: تقطعها ابلتوبة، وال ريب (2ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم إال أن تقطع قلوهبملقوله تعاىل:)

العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب واخنالعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة أن اخلوف الشديد من 
التوبة، ألنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفا من سوء عاقبته، فمن مل يتقطع قلبه يف الدنيا 

على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع يف اآلخرة إذا حقت احلقائق، وعاين ثواب املطيعني، وعقاب العاصني، 
 ال بد من تقطع القلب إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة.ف

ال تكون لغري و ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا: كسرة خاصة حتصل للقلب ال يشبهها شيء، 
له، تكسر القلب بني يدي كاملذنب، ال حتصل جبوع، وال رايضة، وال حب جمرد، وإّنا هي أمر وراء هذا  

ليال خاشعا، كحال عبد ذيع جهاته، وألقته بني يدي ربه طرحيا الرب كسرة اتمة، قد أحاطت به من مج
جيد منه بدا وال عنه  جان آبق من سيده، فأخذ فأحضر بني يديه، ومل جيد من ينجيه من سطوته، ومل

، وقد علم إحاطة سيده غناء، وال منه مهراب، وعلم أن حياته وسعادته وفالحه وجناحه يف رضاه عنه
وقوة سيده، وذله وعز  جزهمع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وع بتفاصيل جناايته، هذا

ى عائدهتا عليه! وما فيجتمع من هذه األحوال كسرة وذلة وخضوع، ما أنفعها للعبد وما أجد سيده.
والتذلل،  لكسرة،واخلضوعإىل سيده من هذه اأعظم جربه هبا، وما أقربه هبا من سيده! فليس شيء أحب 

ه احلال: أسألك بعزك وذيل واإلخبات، واالنطراح بني يديه، واالستسالم له، فلله ما أحلى قوله يف هذ
اذبة اخلاطئة بني يديك، إال رمحتين، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عين وفقري إليك، هذه انصييت الك

مسألة املسكني، ألك عبيدك سواي كثري، وليس يل سيد سواك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، أس
خضعت لك رقبته، ورغم  وأبتهل إليك ابتهال اخلاضع الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضرير، سؤال من

 لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه.
 اي من ألوذ به فيما أؤمله ... ومن أعوذ به مما أحاذره

 .ال جيرب الناس عظما أنت كاسره ... وال يهيضون عظما أنت جابره
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 التوبة مفتاح السعادة

هذا وأمثاله من آاثر التوبة املقبولة، فمن مل جيد ذلك يف قلبه فليتهم توبته ولريجع إىل تصحيحها، فما ف
أصعب التوبة الصحيحة ابحلقيقة، وما أسهلها ابللسان والدعوى! وما عاجل الصادق بشيء أشق عليه 

تنزهني عن الكبائر احلسية وأكثر الناس من امل دقة، وال حول وال قوة إال ابهلل.من التوبة اخلالصة الصا
 -والقاذورات يف كبائر مثلها أو أعظم منها أو دوهنا، وال خيطر بقلوهبم أهنا ذنوب ليتوبوا منها، فعندهم 
من اإلزراء على أهل الكبائر واحتقارهم، وصولة طاعاهتم، ومنتهم على اخللق بلسان احلال، واقتضاء 

ما هو أبغض  -تضاء ال خيفى على أحد غريهم، وتوابع ذلك بواطنهم لتعظيم اخللق هلم على طاعاهتم، اق
إىل هللا، وأبعد هلم عن اببه من كبائر أولئك، فإن تدارك هللا أحدهم بقاذورة أو كبرية يوقعه فيها ليكسر 

كما أنه إذا لطاعة من قلبه، فهي رمحة يف حقه،هبا نفسه، ويعرفه قدره، ويذله هبا، وخيرج هبا صولة ا
الكبائر بتوبة نصوح، وإقبال بقلوهبم إليه، فهو رمحة يف حقهم، وإال فكالمها على تدارك أصحاب 

 -رمحه هللا: _ 1قال الشيخ  حممد ابن العثيمني}من عالمات قبول التوبةو  .{خطر
 .2{حمبة اخلري وكراهية الشر-3    سهولة الطاعة على اإلنسان.-2     إنشراح الصدر والطمأنينة.-1

 -[:3أن]من عالمات قبول توبة العبدفنقول ابإلختصار 
 لتائب بعدتوبته خريامماكان قبلها.أن يكون العبدا-1
 اصي.أن يالزمه اخلوف والوجل كل حلظة خشية العودة إىل ارتكاب الذنوب واملع-2
 أن يستشعرِعظم مااقرتف من اخلطااي،وعظمة من قدعصى وخالف أمره.-3
 خبت.خلالقه،فلله عز وجل حيب املنيب املأن ميتلئ قلبه إنكسارا وحزان وذالم -4
 نية إىل املهالك.جوارحه له،وأن يسيطر عليها،ويكبح مجاحها،فالتقوده اث أن حيذر من غلبة-5
 أن يكثر من الطاعات واألعمال الصاحلة.-6
 أن يندم على مافاته من اخلري والطاعات.-7
 يض ما خسره.يعمل جاهدالتعو أن يندم على أوقاته اليت ضاعت من عمره يف املعصية،وأن -8
 والدعاءهلل تعاىل لقبول توبته والثبات عليها. أن يالزمه اإلستغفار-9

  عاصي وأهلها.أن يكره العودة للمعاصي،ويبتعد عن مستنقعات امل-10
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 -:1اثنيا:عالمات صدق التائب

 التائب يف توبته؟ى صدق هي العالمات اليت تدل علشيءعالمة تدل عليه، فيا ت رى مالكل أخي املسلم:
 ميزااًن تزن به نفسك. ولتك ن لك فلتقف معي على هذه العالمات لتميز هبا صدق التوبة منزائفها ..

 -وأول هذه العالمات:
 -:اإلقالع عن الذنب

ه وبني املعصية، وأما نا بيفإن التائب احلقيقي هو الذي يهجر الذنب الذي اتب منه وتكون توبته حاجزً 
 اتئب. وهو مقيم على املعصية، فليس بتائب.من قال: إين 

 وا أَنـ ف َسه م  ذََكر وا هللاَ َوالهِذيَن ِإَذا فـََعل وا فَاِحَشًة َأو  ظََلم   تعاىل عباَده املتقني فقال: )وقد وصف هللا
تَـغ َفر وا ِلذ ن وهِبِم  َوَمن  يـَغ ِفر  الذُّن وَب ِإاله هللا  َوملَ  ي ِصرُّوا َعَلى َما  (2فـََعل وا َوه م  يـَع َلم ونَ  فَاس 

 فاإلقالع عن الذنب من أعظم الرباهني على صدق التائب.
 -اثنًيا: الندم:

أتسُّفه على فعل الذنب، وكثرة الندم على الذنب من شرائط التوبة النص وح، ومييز التائب الصادق ندم ه و
ال أحدثكم إال عن نيب » عنه: قال عبد هللا بن سالم رضي هللا الذنب من أسباب املغفرة. الندم على

 «.نه أسرع من طرفة عنيمرسل أو كتاب منزل؛ إن العبد إذا عمل ذنًبا مث ندم عليه طرفة عني سقط ع
 هم ندًما على ما أسلف من الذنوب.فإن أصدَق الناس توبًة أكثر 

 -اثلثًا: أن يكون حاله بعد التوبة أفضل:
 التوبة أفضل من حاله قبلها. فالصادق يف توبته هو الذي يكون حال ه بعد

 .(3َوَمن  اَتَب َوَعِمَل َصاحِلًا فَِإنهه  يـَت وب  ِإىَل هللِا َمَتاابً وقد قال هللا تعاىل: )
ك بفعله فليست تلك التوبة رمحه هللا: وقيل: أي من اتب بلسانه ومل حيقق ذل -قال اإلمام القرطيبُّ 

أي: اتب ب إىل هللا متااًب؛ اتانفعة؛ بل من اتب وعمل صاحلًا فحقهق توبته ابألعمال الصاحلة فهو الذي 
 حقه التوبة وهي النصوح.
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 -طاعة:رابًعا: العزم على تدارك ما فات من عبادة و 

 التائب الصادق هو الذي ي قبل على نفسه فيعوض ما فاته من الصاحلات؛
 في قبل على سبل الطاعات بعد أن كان م قبالً على سبل املعاصي.

 وبدالً من أايم املعاصي حتل أايم الطاعات ..
 وبدالً من ساعات اللهو والضياع حتل ساعات العبادة والسكينة.

 اصي ..ه يف طريق الطاعات تناثرت أوساخ وأدران املعوكلما زاد عزم التائب وجدُّ 
 وكلما متكن من أعمال الطاعات ابتعد عن طريق املعاصي ..

 وكلما ازداد يف ذلك كان برهااًن على صدقه يف توبته.
 ت فأىن لسيل املعاصي أن يدركه؟ !وإذا متكن التائب من ذروة الطاعا

 -:ًسا: حمبة هللا ورسوله واملؤمننيخام
صدق التوبة داع لصدق األعمال، وإن من أعالها حمبة هللا تعاىل، ومن حمبة هللا تتفرع حمبة الرسول  فإن

بُّوَن هللَا فَاتهِبع وين حي  ِبب ك م  زم حمبة هللا تعاىل؛ قال تعاىل:) صلى هللا عليه وسلم؛ واليت هي ال ت م  حتِ  ق ل  ِإن  ك نـ 
 (1هللا  َويـَغ ِفر  َلك م  ذ ن وَبك م  

 ملؤمنون ..وإذا أحب العبد هللا ورسوله كان الزم ذلك حمبة أولياء هللا تعاىل وهم ا
ثالث من ك نه فيه وجد حالوة »فإذا حتقهق لدى التائب ذلك حتقهق فيه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

هللا، وأن يكره أن يعود يف اإلميان؛ أن يكون هللا ورسوله أحبم إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبمه إال 
 «.2الكفر كما يكره أن ي قذف يف النار

 الدين، ظيم وأصل من أصولهذا حديث ع»: رمحه هللا-اعات؛ قال اإلمام النووي َة الطفيجد التائب لذم 
 على أعراض الدنيا،  ومعىن حالوة اإلميان استلذاذ الطاعات وحتمل املشاق يف الدين وإيثار ذلك

 «.حتصل بفعل طاعته وترك خمالفته هللوحمبة العبد 
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 -:سادًسا: أن يتذكر املوت
وإذا كان التائب كثري التذكُّر للموت ظهرت عليه دالئل  الرغبةعن الدنيا والتهجايف عن متاعها الزائل، 

َا لدنيا عن قريب؛ قال هللا تعاىل: )وعلم أن رحيله عن ا تـ َوفـهو َن أ ج ورَك م  يـَو َم ك لُّ نـَف ٍس َذائَِقة  ال َمو ِت َوِإّنه
نـ َيا ِإاله َمَتاع  ال غ   ََياة  الدُّ َنهَة فـََقد  فَاَز َوَما احل  زَِح َعِن النهاِر َوأ د ِخَل اجل  ر ورِ ال ِقَياَمِة َفَمن  ز ح 

1). 
ِخَرة  َخري ٌ ِلَمِن اتـهَقى َواَل  نـ َيا قَِليٌل َواآل   .(2ت ظ َلم وَن فَِتياًل  وقال هللا تعاىل: }ق ل  َمَتاع  الدُّ

 فرتى التائب الصادق يذكر تلك اللحظات العصبية )سكرات املوت! (
فه بني يدي هللا تعاىل .. وهل ويذكر ذلك البيت املفرد )بيت الدود(، )القرب(، ويذكر ما بعد القرب ووقو 

 سيؤَمر به إىل اجلنة أم إىل النار؟ !
 .طاعات .. وابين وفارق املعاصي .هذا هو ديدن التائب الصادق الذي حالف ال

 :أربعة أشياءوقد قال بعض احلكماء: )إّنا ت عرف توبة الرجل يف 
 : أن ميسك لسانه من الفضول والغيبة والكذب.أحدها
 : أن ال يرى ألحد يف قلبه حسًدا وال عداوة.والثاين
 : أن يفارق أصحاب السوء.الثالث
 مستغفرًا ملا سلف.: أن يكون مستعًدا للموت اندًما والرابع

 أيها التائب أبشر ببشرى هللا لك إن أنت صدقت يف توبتك.
إذا دخل التوابون اجلنة قالوا: أمل يعدان ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل »رمحه هللا:  3عن خالد بن معدان

 «.اجلنة؟ ! قيل هلم: إنكم مررمت هبا وهي خامدة
نه أجله حلريٌّ أن ي كثر من بعد املوت .. وإن من أ خفي ع أيها التائب: إذا أيقنَت أنك ميت عملت ملا

 الصاحلات، وما يدريه على أي حال يقدم على ربه تعاىل؟ !
 توحيد.م ابلتوبة وكلمة الولقد كان الصاحلون جيدِمدون التوبة واالستغفار عند املوت ليختموا أعماهل

 
 

                                                           
 185سورة  آل عمران  اآلية  -1
 77سورة  النساء  اآلية   -2
 هـ103أبو عبد هللا خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي البصري المتوفى  -3
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 -:لثاملبحث الثا

 -مطالب: وحتته ثالثة
 وأسرارهاائل التوبة األول:بيان فضاملطلب 

 شروطها أنواع التوبة و طلب الثاين:بيان ملا
 مسائلهاالتوبة وبعضاًمن  أحكامبعض املطلب الثالث:بيان 
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 1وأسرارهاالتوبة  ضائلاملطلب األول:بيان ف
وبشائر خرياته ع رمحته اسو أخي املسلم: التوبة كنز عظيم .. وغنيمة اندرة .. جعل هللا تعاىل فيها }

ب إليه والتجأ ببابه طالًبا حىت يعلموا أن هلم رب يعفو عن الذنب ويتجاوز عن اخلطااي ملن ات..لعباده
لم أن التوبة عالقة بني هللا ولكي تقف معي على شرف التوبة ومنزلتها السامية البد أن تع ورمحته. عفوه

ي والرمحة الواسعة! ومن هنا ائب من الكرم اإلهلتعاىل وعبده التائب إليه؛ وذلك أبن تتصور ما جيده الت
 -:أبدأ معك أبوهل فضل من فضائل التوبة، وهو

وقد ضرب لنا النيب صلى هللا عليه وسلم مثالً صادقًا هلذا الفرح :أن هللا تعاىل يفرح بتوبة التائبني-1
مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه هلل أفرح  بتوبة العبد من رجل نزل منزالً وبه »فقال صلى هللا عليه وسلم: 

وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حىت اشتد عليه احلر والعطش أو ما شاء هللا، 
ويف مسلم:  رواه البخاري..« 2، مث رفع رأسه فإذا راحلته عندهقال: أرجع إىل مكاين، فرجع فنام نومة

 «.3م أنت عبدي وأان ربك! أخطأ من شدة الفرحفأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح: الله»
 فتصوهر أيها التائب فرح هللا تعاىل بتوبتك! ماذا سيكون جزاء ذلك؟ !

:أخي املسلم: التوبة الصادقة مفتاح كل فالح وجناح، وقد دعا هللا تعاىل عباده التوبة سبب الفالح-2
  ؛(4ونَ منون لَعلهكم ت فلحؤ يًعا أَيُـَّها املىَل هللا مجَ َوت وب وا إِ ح بقوله:)املؤمنني إىل هذا الفال

 وا من رمحته؛رمحه هللا: يعين لكي تنجوا من عذابه وتنال -قال نصر بن حممد السمرقندي 
 أن التوبة مفتاح كل خري وأن فالح املؤمن يف توبته. -تعاىل  -فبني 

:أخي املسلم: وهذه حسنة أخرى من حسنات التوبة؛ أن ميحو هللا عن التائب التوبة تكفّ ر السيئات-3
 ن وا ت وب وا ِإىَل هللالمِذيَن آما ااَي أيُّهقال هللا تعاىل: )بصحيفة بيضاء خالية من الذنوب ..سيئاته ليلقى هللا 

 ؛(5ار  جَتري ِمن حتِتَها األهناٍت َجنم َئاتك م َوي دِخَلك م َسيمِ  بُّكم َأن ي كفِمَر َعنك مص وًحا َعَسى رَ َتوبًَة ن

                                                           
 12-8، وانظر:الطريق إلى التوبة   ص/ 15-13، وانظردواء القلوب وسرطان الذنوب  ص/ 25-21التوبة التوبة قبل الحسرات    ص/ -1
 5949باب التوبة     البخاري -2
 5061كتاب التوبة        مسلم -3
 31اآلية  النور   سورة -4
 8 اآلية  التحريم  سورة  -5
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رضي هللا عنهما: إذا اتب العبد اتب هللا عليه وأنسى احلفظة ما كانوا كتبوا من  -قال ابن عباس  
مساوئ عمله، وأنسى جوارحه ما عملت من اخلطااي، وأنسى مقامه من األرض، وأنسى مقامه من 

 شهد عليه بذلك.السماء؛ ليجيء يوم القيامة وليس شيء من اخللق ي
:أخي املسلم: ومن فضائل التوبة أيًضا وبركاهتا العظيمة أهنا سبب يف التوبة سبب لنزول اخلريات-4

َواي َقوم استغِفر وا َربمك م ية عن هود عليه الصالة والسالم: )نزول اخلريات وتتابع النِمعم؛ قال هللا تعاىل حكا
ر  مكيَعل مث م ت وب وا إِليِه ي رسِل السمَماء كاية وقال هللا تعاىل ح.(1رِِمنيَ ك م واَل تَتولموا جم  دك م قـ ومًة إىَل قـ ومتز يَ ارًا و ِمد 

رارًا * مِ  * ي رِسل السمماَء َعليك مارًا وا َربمك م إنمه  َكاَن َغفم ِفر  ت  اسَتغفق لعن نوح عليه الصالة والسالم:) د 
وملا استسقى عمر بن اخلطاب رضي هللا .(2اعل َلك م أهنار اٍت وجيَ نم  َوبننَي وجَي عل لك م جالٍ و ك م أِبمِدد ومي  

عنه يف عام الرمادة مل يزد على االستغفار فس قوا، فقالوا له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت املطر 
 السابقة؛ اآلايت ا..(استغفروا ربمكم إنمه كان غفمار  فق لت  اليت يستنزل هبا املطر، مث قرأ:)مبجاديح السماء 

 قالع عن الذنوب.وحقيقة االستغفار هنا كما ذكر اإلمام القرطيب: أن يكون ذلك عن إخالص وإ
وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم  جل:) وحيث قال عز  هللا سبحانه وتعاىل إمتثال ألمر-5

 (.3تفلحون
 (.4حسنات.... قال جل وعال:)...فأولئك يبدل هللا سيئاهتم سبب لتبديل السيئات ابحلسنات-6
ومن ظفر اليت يسعى إلدراكها الصاحلون.. :وهذه هي الغاية العظيمةالتوبة سبب لنيل حمبة هللا تعاىل-7

بم التـموم قال هللا تعاىل:) مبحبة هللا تعاىل فقد فاز أبعظم كنز. بم املابِ ِإنه هللَا حيِ   (.5ينطهمر تني َوحيِ 
 ومن أحبه هللا تعاىل فاز برضوانه وكرامته.

يبة من احملبة والرقة واللطف فالتائب جيين من توبته آاثرًا عج:التوبة توجب آاثرًا عجيبة للتائب-8
ىل هللا تعاىل من كثري من وشكر هللا ومحده والرضا عنه واالنكسار والتذلُّل هلل تعاىل ما هو أحب إ

نة، تغفرًا حىت يدخل اجلمس إن املذنب يذنب فال يزال اندًما جاء عن بعض التابعني: األعمال الظاهرة.
 فيه! فيقول الشيطان:اي ليتين مل أوقعه

                                                           
 52 اآلية  هودسورة  -1
 12-10 اآلية نوح سورة  -2
 31سورة النور اآلية   -3
 70سورة الفرقان اآلية   -4
 222 اآلية   البقرةسورة  -5
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أخي املسلم: أنت يف هذه الدنيا يف معركة ضروس مع الشيطان، وأنت يف :يف التوبة إغاظة للشيطان-9
هذه املعركة تقاتل عدًوا ال يعرف امللل! وليته يقاتلك بسالح واحد؛ بل أبنواع خمتلفة من األسلحة واليت 

ولكن الكثريين يقعون يف أسره وسلطانه؛ مل يتداركك هللا تعاىل من كيده ؛  حد منها هالكك إنيف كل وا
واملعاصي هي حبائل إبليس شاء! وهذا هو حال أهل املعاصي ..فيصبحون أ لعوبة يف يده يفعل هبم ما ي

وكيده، وهو أغيظ اليت هبا يصيد أهل األهواء والشهوات، ويف التوبة إغاظة للشيطان، ونسف لوساوسه 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: د مقبالً على طاعة هللا تعاىل؛ ما يكون إذا رأى العب

ما ر ئي الشيطان يوًما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة، وما ذاك إال ملا رأى »
 .{«1وم بدرمن تنزل الرمحة وجتاوز هللا عن الذنوب العظام إال ما رأى ي

وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل التوبة سبب للمتاع احلسن:)}-10
أخي يف هللا: تلك هي بعض األسرار واللطائف البديعة للتوبة ..  .(2مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

هللا بشيء أعظم من تكفري فعض عليها ابلنواجذ، فإهنا البضاعة الراحبة .. والصفقة الناجحة ولن تلق 
فاختم أخي ابلصاحلات أعمالك وتسعد مع التائبني،ع الفائزين ..السيئات .. وإقالة العثرات .. فتفوز م

أخي: )كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صاحل كصيام  .. وأطو ابلطاعات صحيفتك ..
ع اجتهادهم يف الصحة يف رمضان أو عقيب حج أو عمرة أنه يرجى له أن يدخل اجلنة، وكانوا م

وكلمة التوحيد(  األعمال الصاحلة، جيددون التوبة واالستغفار عند املوت وخيتمون أعماهلم ابالستغفار
بكى، وقال: ملثل هذا املصرع ..علم الزهد والعبادة .. 4وملا مات عامر ابن عبد هللا [3]اإلمام ابن رجب

ي وتفريطي وأتوب إليك من مجيع ذنوب ال إله إال هللا فليعمل العاملون، اللهم إين أستغفرك من تقصري 
)قل اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة  يزل يرددها، حىت مات رمحه هللا. .. مث مل

هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن أيتيكم 
تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن أيتيكم العذاب بغتة وأنتم ال  العذاب مث ال

 6{(5س ...............من احملسننيتشعرون * أن تقول نف
                                                           

 962كتاب الحج   روى مالك في الموطأ -1
 3 اآلية هود سورة  -2
 هـ795-736أبوالفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن الشهير بابن رجب الحنبلي    -3
 عامر بن عبد هللا التميمي كان من التابعين وكان عابداً زاهداً توفي في زمان معاوية   -4
 58-53اآلية الزمر سورة  -5
 15-13التوبة  لألزهري   ص/–دواء القلوب وسرطان الذنوب  -6



 

43 
 

 التوبة مفتاح السعادة

 التوبة وشروطها ملطلب الثاين:بيان أنواعا
 -التوبة:أوال:بيان أنواع 

     نوعانالتوبة  :1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية))
          ،واجبة-1 
 ومستحبة-2 

بذلك  ملكلفني كما أمرهم هللاهي التوبة من ترك مأمور أو فعل حمظور وهذه واجبة على مجيع ا :اجبةفالو 
 يف كتابه وعلى ألسنة رسله.

  .من ترك املستحبات وفعل املكروهات هي التوبة :واملستحبة
يصمم على تركه أو فعل أو مستحبة و بعض الناس يعرف أن هذا األمر سنة } إنم  ة:التوبة املستحبأن و 

إذا ال عليك طاملا أنه  املكروهات يسألك يقول لك هذا األمر مكروه أم حرام؟ فتقول له:مكروه يقول
 موم حديث:عليس حبرام ويستمرم على ذلك فهذا يستحب له أن يتوب من ذلك ألنه يدخل يف 

 .3{(2)من رغب عن سنيت فليس مين
ني كان من السابقني املقربني؛ األوىل كان من األبرار املقتصدين ،ومن اتب التوبتفمن اقتصر على التوبة 

 ما الكافرين وإما الفاسقني.: إومن مل أيت ابألوىل كان من الظاملني
 .رجوع عما اتب منه إىل مااتب إليهوالتوبة 

من فعل  عنه.وليست التوبةوإىل فعل ما أمر به وترك ماهنى  فالتوبة املشروعة هي الرجوع إىل هللا،
فقط كما ظن كثري من اجلهال، اليتصورون التوبة إل عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش السيئات 

أكثر اخللق يرتكون واملظامل بل التوبة من ترك احلسنات املأمور هبا أهم من من فعل السيئات املنهي عنها ف
أمروا  اليعلمون أن ذلك مما وأعماهلا وأقوال البدن وأعماله، وقدكثريا مما أمرهم هللا به من أقوال القلوب 

 عليهم مبعاندة احلق بعد مغضواب فيكونون إماضالني بعدم العلم النافع وأما أويعلمون احلق واليتبعونه، به،
 .4((معرفته

 
                                                           

 هـ728-661تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم النميري   -1
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فيه إذ معرفة كون فال يسرتاب )) الرتاخي ال على الفور اوجوهب التوبة الواجبة يكون أنإعلم أخي الكرمي 

املعاصي مهلكات من نفس اإلميان وهو واجب على الفور املتقصي عن وجوبه هو الذي عرفه معرفة 
زجره ذلك عن الفعل املكروه فإن هذه املعرفة ليست من علوم املكاشفات الىت ال تتعلق بعمل بل هي 

مل يصر ابعثا  عن عهدته ما عمل فال يقع التقصي من علوم املعاملة وكل علم يراد ليكون ابعثا على
فالعلم بضرر الذنوب إّنا أريد ليكون ابعثا لرتكها فمن مل يرتكها فهو فاقد هلذا اجلزء من اإلميان  ،عليه

 (.1ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمناملراد بقوله صلى هللا عليه وسلم:)وهو 
ابهلل ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فإن  وما أراد به نفي اإلميان الذي يرجع إىل علوم املكاشفة كالعلم

 .2((ذلك ال ينفيه الزان واملعاصي وإّنا أراد به نفي اإلميان لكون الزان مبعدا عن هللا تعاىل موجبا للمقت
 -اثنيا:بيان شروط التوبة:
 -:3قال إمام النووي رمحه هللا

 هللا تعاىل ال تتعلق حبق العبد وبنيفإن كانت املعصية بني  ،بالتوبة واجبة من كل ذن قال العلماء:))
 -فلها ثالثة شروط: ،آدمي

     : أن يقلع عن املعصيةأحدها
     : أن يندم على فعلهاوالثاين

 توبته. فإن فقد أحد الثالثة مل تصح : أن يعزم أن ال يعود إليها أبدا. والثالث
حق صاحبها, فإن كانت ماال  وإن كانت املعصية تتعلق آبدمي فشروطها أربعة: هذه الثالثة, وأن يربأ من

نت غيبة استحله منها. أو حنوه رده إليه, وإن كانت حد قذف وحنوه مكنه منه أو طلب عفوه, وإن كا
 ،لك الذنبمن ذ توبته عند أهل احلقوجيب أن يتوب من مجيع الذنوب, فإن اتب من بعضها صحت 

 .((وبقي عليه الباقي
 
 

                                                           
 حديث ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة -1
 7ص/     3ط/      4إحياءعلوم الدين   ج/ -2
 14ص/    رياض الصالحين للنووي -3
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 -:1وذكر بعص أهل العلم تفصيالت أخرى لشروط التوبة النصوح نسوقها مع بعض االمثلة}

أوخوف كالم الناس  ته،ى معاودعليه أوعل كعدم القدرةآخر: يكون ترك الذنب هلل ال لشيءن :أاألول
 ظيفته؛رد من و ط   ناس،أو رمباومسعته بني العلى جاهه  من ترك الذنوب ألهنا تؤثر فال يسمى اتئبا مثال؛

األمراض الفتاكة  خشية الفاحشة وال يسمى اتئبا من ترك الذنوب حلفظ صحته وقوته،كمن ترك الزان أو
  منفذا للبيت، مل جيد نهوال يسمى اتئبا من ترك السرقة ألأو أهنا تضعف جسمه وذاكرته؛  عدية،امل

 أخذ الرشوة  واليسمى اتئبا من ترك احلارس والشرطي؛أو خشي  ح اخلزينة،يستطع فت أو مل
ن ترك شرب اخلمر ألنه خشي أن يكون معطيها من هيئة مكافحة الرشوة مثال؛ وال يسمى اتئبا م

   وتعاطى املخدرات إلفالسه.
ن معها الشعور ابللذة وهذا يعين أن التوبة الصحيحة ال ميك::أن يستشعر قبح الذنب وضررهالثاين

 ل .يتمىن العودة لذلك يف املستقب أو أن حني يتذكر الذنوب املاضية،والسرور 
 - حرمان العلم ثرية للذنوب منها:ك"الداء والدواء")والفوائد( أضرار   وقدساق ابن القيم رمحه هللا يف كتابه

 - وقلة التوفيق - لربكةاوحمق  - وحرمان الطاعة - ووهن البدن - وتعسري األمور - والوحشة يف القلب
ولعنة  - هوانه على الناسو وهوان املذنب على هللا  - واعتياد الذنوب - وتولد السيئات - وضيق الصدر

والفساد  - ع إجابة الدعاءومن - والدخول حتت اللعنة- والطبع على القلب - ولباس الذمل - البهائم له
 والرعب يف قلب العاصي - قمالنونزول  - وزوال النعم-وذهاب احلياء - وانعدام الغرية- يف الرب والبحر

 وعذاب القرب.   - وسوء اخلامتة - والوقوع يف أسر الشيطان -
 ته ذنب حيتاج إىل التوبة.  ولذلك فإن أتخري التوبة هو يف حدم ذا::أن يبادر العبدإىل التوبةالثالث

 ن مكر هللا. فسه وأيمنوالجيزم أبهنا قد قبلت، فريكن إىل :أن خيشى على توبته من النقص:رابعال
  نعها يف املاضي،اج الزكاة الىت مإن كان ممكنا كإخر  :فات من حق هللا :إستدراك مااخلامس

 كذلك.  فيها من حق للفقري وملا
 رة أخرى.ميوقعه يف املعصية  كان وجوده فيه قد  إذا::أن يفارق موضع املعصيةالسادس
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 ،تل املرأةحديث قامن فوائد وهذا والذي قبله::أن يفارق من أعانه على املعصيةالسابع

عض يوم وقرانء السوء سيلعن بعضهم لب (1بعضهم لبعض عدوٌّ إالم املتقني ئذيوم األخالء )يقول: وهللا
 ولذلك عليك أيها التائب مفارقتهم ونبذهم ومقاطعتهم والتحذير منهم إن عجزت عن دعوهتم، القيامة،

 ابب عودهتم وأنت تعلم أنك ضعيف التقاوم.واليستجرينك الشيطان فيزين لك العودة إليهم من 
  ء املاضي. وهناك حاالت كثرية رجع فيها أشخاص إىل املعصية إبعادة العالقات مع قران

واملزمار أوالصور واألفالم  مثل املسكرات وآالت اللهو كالعود عنده :إتالف احملرمات املوجودةامنالث
  حراقها.غي تكسريها وإتالفها أو إفينبوهكذا  والتماثيل، احملرمة والقصص املاجنة

وكم من قصة كان  وهلا ومسألة خلع التائب على عتبة اإلستقامة مجيع مالبس اجلاهلية البدم من حص
نسأل وضالهلم بعد اهلدى، هم عن التوبةفيها إبقاء هذه احملرمات عند التائبني سببا يف نكوصهم ورجوع

 هللا الثبات.
ن رفقاء السوء، وأن حيرص ع ويكون بديالً  الصاحلني من يعينه على نفسه رفقاء:أن خيتار من الالتاسع

  ليذكره ابملاضي. ً ديه فراغايفيد حىت الجيد الشيطان ل وقته مبا وميأل وجمالس العلم، على ِحلق الذكر
ينبت يتحرى احلالل حىت و  هللا فيصرف طاقته يف طاعة ذي رابه ابلسحتلم :أن يعمد إىل البدن االعاشر

 له حلم طيب.
 .غرغرة وقبل طلوع الشمس من مغرهباقبل ال أن تكون التوبة :احلادي عشر

الصوت الذي خيرج من احللق عند سحب الروح.واملقصود:أن تكون التوبة قبل القيامة  :والغرغرة
 ( ؛ 2)من اتب إىل هللا قبل أن يغرغر قبل هللا منهالصغرى والكربى؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:

 .(3من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه)وقوله:
 . أن يقلع عن املعصيةالتوبة ما استجمعت ثالثة أمور: :}وقال اإلمام النووي

وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً جازماً على أن ال يعود إىل مثلها أبداً فإن كانت تتعلق آبدمي لزم رد 
 .4{ثه أو حتصيل الرباءة منه ، وركنها األعظم الندمالظالمة إىل صاحبها أو وار 
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 مسائلهاالتوبة وبعضاًمن  أحكامبعض املطلب الثالث:بيان 

 -أحكام التوبة:بعض أوال:بيان 
 أنه: هل يشرتط يف صحتها أن ال يعود إىل الذنب أبدا، أم ليس ذلك بشرط؟ 1من أحكام التوبةأن *

 انت ابطلة غري صحيحة.كوقال: مىت عاد إليه تبينا أن التوبة  فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، 
 الذنب، والندم عليه، واألكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإّنا صحة التوبة تتوقف على اإلقالع عن

سنذكره إن  -يه تفصيلفآدمي فهل يشرتط حتلله؟ فإن كانت يف حق  والعزم اجلازم على ترك معاودته.
بتدأ املعصية، ومل تبطل توبته مع عزمه حال التوبة على أن ال يعاوده، صار كمن ا فإذا عاوده،-شاء هللا 
اوده، فهل يعود إليه إمث الذنب واملسألة مبنية على أصل، وهو أن العبد إذا اتب من الذنب مث ع املتقدمة.

لك قد مصرا؟ أو إن ذ الذي قد اتب منه مث عاوده، حبيث يستحق العقوبة على األول واآلخر إن مات
 بطل ابلكلية، فال يعود إليه إمثه، وإّنا يعاقب على هذا األخري؟

 لتوبة، وبطالهنا ابملعاودة.فقالت طائفة: يعود إليه إمث الذنب األول، لفساد ا ويف هذا األصل قوالن:
 هدم إسالمه ما قبله من إمث قالوا: ألن التوبة من الذنب مبنزلة اإلسالم من الكفر، والكافر إذا أسلم

 الصحيح عن النيب صلى هللا عليه يفالكفر وتوابعه، فإذا ارتد عاد إليه اإلمث األول مع إمث الردة، كما ثبت 
ساء يف اإلسالم أخذ أمن أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية، ومن »وسلم أنه قال: 
عظم اإلساءة يف اإلسالم، ن أفهذا حال من أسلم وأساء يف إسالمه، ومعلوم أن الردة م« ابألول واآلخر

نهما، فهكذا التوبة املتخللة بني فإذا أخذ بعدها مبا كان منه يف حال كفره، ومل يسقطه اإلسالم املتخلل بي
 الذنبني ال تسقط اإلمث السابق، كما ال متنع اإلمث الالحق.

شرط يعدم عند عدم الشرط،  لى القالوا: وألن صحة التوبة مشروطة ابستمرارها، واملوافاة عليها، واملعلق ع
 كما أن صحة اإلسالم مشروطة ابستمراره واملوافاة عليه.

عليه استصحاب حكمها يف  قالوا: والتوبة واجبة وجواب مضيقا مدى العمر، فوقتها مدة العمر، إذ جيب
مث  إذا أمسك معظم النهار،مدة عمره، فهي ابلنسبة إىل العمر كاإلمساك عن املفطرات يف صوم اليوم، ف
 ن مل ميسك شيئا من يومه.منقض إمساكه ابملفطرات بطل ما تقدم من صيامه، ومل يعتد به، وكان مبنزلة 
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إن العبد ليعمل بعمل أهل »قالوا: ويدل على هذا احلديث الصحيح، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: 
وهذا « 1أهل النار فيدخلهااجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل 

أعم من أن يكون هذا العمل الثاين كفرا موجبا للخلود، أو معصية موجبة للدخول، فإنه مل يقل " فريتد 
إن العبد ليعمل بطاعة »فيفارق اإلسالم " وإّنا أخرب أنه يعمل بعمل يوجب له النار، ويف بعض السنن: 

 « 2يته فدخل النارهللا ستني سنة، فإذا كان عند املوت جار يف وص
 يم.فاخلامتة السيئة أعم من أن تكون خامتة بكفر أو معصية، واألعمال ابخلوات

على أن  تاملعتزلة، والقرآن والسنة قد دل فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط احلسنات ابلسيئات، وهذا قول
وقال النيب صلى (.3إن احلسنات يذهنب السيئات)حتبط السيئات ال العكس، كما قال احلسنات هي اليت

 « .4اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن»هللا عليه وسلم ملعاذ 
يضرب كتاب هللا بعضه  قيل: والقرآن والسنة قد دال على املوازنة، وإحباط احلسنات ابلسيئات فال

قاله،  بل نقبل احلق ممن -ب اهلوى والتعص فعل أهل -ببعض، وال يرد القرآن مبجرد كون املعتزلة قالوه 
 بياء واملؤمنني والقارعة، واحلاقةفأما املوازنة: فمذكورة يف سورة األعراف واألنونرد الباطل على من قاله.

 (.5ايأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم:)أما اإلحباط فقد قال هللا تعاىلو 
 فيها، املبطل ينحصر هاهنا ابلردة ألهنا أعظم املبطالت، ال ألن وتفسري اإلبطال

فهذان سببان عرضا بعد للصدقة (.6ايأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى:)وقال تعاىل
حبال املتصدق رايء يف بطالن صدقة كل واحد  -ابملن واألذى  -فأبطالها، شبه سبحانه بطالهنا 

ايأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له ابلقول كجهر :)منهما، وقال تعاىل
ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال (.7بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون

وقد  -وقالت عائشة رضي هللا عنها، ألم ولد زيد بن أرقم « 8من ترك صالة العصر فقد حبط عمله»
 أخربي زيدا:أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إال أن يتوب، -ع بيعة العينة اب
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وقد نص أمحد على هذا يف رواية، فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه، فيستدين ويتزوج، 
  ال يقع يف حمظور فيحبط عمله.

 -منها ما حيبطها ابلنص حيبط احلسنات ابإلمجاع و أن من السيئات ما  -فإذا استقرت قاعدة الشريعة 
نهما، لتقي العمالن وال حاجز بيجاز أن حتبط سيئة املعاودة حسنة التوبة، فتصري التوبة كأهنا مل تكن، في

على املوازنة، وفائدهتا اعتبار  قالوا: وقد دل القرآن، والسنة، وإمجاع السلف فيكون التأثري هلما مجيعا.
ناس يوم القيامة، فمن كانت التأثري والعمل له دون املرجوح، قال ابن مسعود: حياسب ال الراجح، فيكون

 ه بواحدة دخل اجلنة، يئاتسيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناته أكثر من س
 .(1ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم*قلت موازينه فأولئك هم املفلحونفمن ث)مث قرأ 

اته كان من أصحاب وسيئ مث قال: إن امليزان خيف مبثقال حبة أو يرجح، قال: ومن استوت حسناته
بط ما قابله ابملوازنة، حيوعلى هذا: فهل حيبط الراجح املرجوح، حىت جيعله كأن مل يكن، أو األعراف.

إذا كانت احلسنات أرجح من  ا أنهويبقى التأثري للقدر الزائد؟ فيه قوالن للقائلني ابملوازنة ينبين عليهم
كلها، أو يسقط من   السيئات بواحدة مثال، فهل يدفع الراجح املرجوح مجلة؟ فيثاب على احلسنات
ال مقابل  يبقى القدر الزائداحلسنات ما قابل السيئات، فال يثاب عليه، وال يعاقب على تلك السيئات، ف

رجحت السيئات  وكذلك إذا املوازنة. ألصل فيه قوالن ألصحابوهذا ا له، فيثاب عليه وحده؟ 
ت اليت رجحت؟ على بواحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة اليت سلمت عن مقابل، أو بكل السيئا

، نفاة التعليل واحلكم وأما على أصول اجلربية ه على أصل أصحاب التعليل واحلكم.القولني، هذا كل
، من غري اعتبار شيء من عندهم إىل حمض املشيئةواألسباب واقتضائها للثواب والعقاب فاألمر مردود 

ت الراجحة، ويثيب ذلك، وال يدرى عندهم ما يفعل هللا، بل جيوز عندهم أن يعاقب صاحب احلسنا
أحدمها يف الدرك حتت و صاحب السيئات الراجحة، وأن يدخل الرجلني النار مع استوائهما يف العمل، 

مل يطعه قط، ويعذب من مل  ائهما من مجيع الوجوه، وينعم مناآلخر، ويغفر لزيد ويعاقب عمرا، مع استو 
دافع بني احلسنات تإحباط، وال حكمة، وال علة، وال موازنة، وال يعصه قط، فليس عندهم سبب وال

مقدور له فجائز عليه، ال  والسيئات، واخلوف على احملسن واملسيء واحد، إذ من اجلائز تعذيبهما، وكل
 ه لعلم هللا عز وجل بعد وقوعه.ار الرسول أنه ال يكون، فيمتنع وقوعه ملطابقة خرب يعلم امتناعه إال إبخب
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 -مسائل يف التوبة:بعض بيان اثنيا:
    -وتوبة اإلنسان على أوجه: -:1)أ(كيفية التوبة

   يكن كحال أهل البدع. مما كان يظنه حسنات، وملأن يتوب -2   من تقصريه فيها.أن يتوب ويستغفر -1 
سانه،وإنه هو املنعم هبا.     وإحمن إعجابه ورؤيته أنه فعلها، وأهنا حصلت بقوته وينسى فضل هللايتوب -3

 وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور.
 -)ب(كيفية التوبة من بعض الذنوب:

 -:2أوال:كيف يتوب القاتل املتعمد 
وحق ؛ ال يقضى إال ابلتوبة  هللافحق ؛ القاتل املتعمد عليه ثالثة حقوق:حق هلل وحق للقتيل وحق للورثة

 ويبقى حق القتيل الذي ال و.ابلدية أو العف ابلقصاص أو حقه، إما الورثة أن يسلم نفسه إليهم ليأخذوا
ن هللا يرفع عنه حق القتيل أحسنت توبة القاتل فإ ميكن الوفاء به يف الدنيا وهنا قال أهل العلم:إذا

  وهذا أحسن األقوال. عنده عزم وجلم؛ويعومض القتيل يوم القيامة خرياً من 
 -:3من ترك الصالة اثنيا:كيفية التوبة

من  ترك الصالة نم مثم إية للصالة يف دين اإلسالم أمهية عظمى فهو عمود الدين وأعظم أركانه العمل) 
.فيجب على من ترك الصالة أكرب الكبائر واتركه متعرض للوعيد الشديد بل إن تركها كفر ابهلل عز وجل

صالة وأن يعزم على أن يتوب من ذلك الذنب العظيم على الفور وأن يندم على ما مضى من تركه لل
م من قال:يقضي ا فمنهمضى من الصلوات املرتوكة فقد اختلف العلماء يف قضائه هل أما عدم تركها.

 كون أبداء الفرائض املستأنفة.توإّنا توبته  بقضائها، اليؤمر ومنهم من قال: مامضى من الفرئض املرتوكة،
  التوبة. يسرياً ألمروألن فيه ت لنصوص على ذلك،شاء هللا لداللة ا اين هو الصواب إنوالقول الث

لوجوهبا فهو كافر معتقداً  وأما اترك الصالة فهذا إن مل يكنرمحه هللا:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ب بعض أركاهنا مثللكن إذا أسلم ومل يعلم أن هللا أوجب عليه الصالة أو وجابلنص واإلمجاع؛ 

ابة فال يعلم أن هللا أوجب ي بال وضوء؛ فال يعلم أن هللا أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع اجلنأن يصل 
 .إذا مل يعلم( فهذا ليس بكافر -عليه غسل اجلنابة 

                                                           
 34التوبة واإلستغفار البن تيمية    ص/ -1
 1/299وانظر المدارج         44ص/   أريد أن أتوب ولكن..........لمحمد صالح المنجد  -2
 128-120التوبة وظيفة العمر  لمحمد بن إبراهيم الح مد"بتصرف"   ص/ -3
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 -:1كيفية التوبة من التربجاثلثا:
ي أكثر بلدان املسلمني تلك السنة اإلبليسية اجلاهلية اليت فتحت على املسلمني ابب شر مستطري.فف

 ت فيما بني البلدان.وأخذن التربج والتهتك والتبذل والسفور على تفاو  ختلت النساء عن احلجاب،
لفساد األخالق وضيعة اآلداب وشيوع اجلرائم والفواحش وبسببه تتحطم الروابط أن التربج موجب 

قال تعاىل  وهذا التربج مل يكن معروفا عند املسلمني وإّنا هو سنة جاهلية انقطعت ابإلسالم، األسرية
األعراض نقول:أن التربج أقرب الوسائل إىل تلويث (.2والتربمجن تربج اجلاهلية األوىل:)خماطباً للمسلمات

احلجاب؛ ففي احلجاب  ونكد العيش فيجب على األمة املسلمة أن تتوب من التربج والسفور وأن تلزم
ذلك من فضائل احلجاب،كما جيب أال  والنجاة من الوعيد وغري ،والسالمة من الفتنة  العفة والطهر،

 مستوعبامجيعاب وأن يكون احلج،يصلحونبطلني الذين يفسدون يف األرض والتلتفت إىل دعاوى امل
 يكونأن  اليشفو ً ون صفيقاوأن يك وأن اليكون حجاهبا زينة يف نفسهيف ذلك الوجه والكفان، مبابدهنا  
   يكون لباس شهرة.لكافرات وأال شبه لباس الرجل أو امطيباً وأال ي يكون مبخمراً  فضفاضاً غري ضيق، وأال 

 -فال خيلو من حالتني:من فعل الفاحشة   -:3رابعا:كيفية التوبة من الزان
عوضاً عما أحلق به من  مثلها، هذا عليه أن يدفع هلا مهرزىن ابملرأة إغتصاابً وإكراهاً فإما أنه  -1 

وصل أمره إىل اإلمام أو من ينوب عنه  قامة احلدم عليه إذامع توبته إىل هللا توبة نصوحاً، وإالضرر، 
 .4كالقاضي وحنوه

جتب عليه  وال ه الولد مطلقاً،ي لحق ب وال جيب عليه إال التوبة، فهذا ال أن يكون قد زىن هبا برضاها -2
والجيوز للتائب  الزاين. سبجيوز إحلاقه بن ألمه، والألن الولد جاء من سفاح ومثل هذا ينسب  النفقة؛

 مشركٌ أو  زانةال ينكحها إال ة والزانيالزواج إليها لسرت القضية وهللا يقول:)الزاين الينكح أال زانية أو مشرك
 والجيوز العقد على امرأة يف بطنها جنني من الزان ولوكان منه كما (.*5وحرم ذلك على املؤمنني  

 ملرأة توبةصادقة وتبني براءةاتب هو واتبت ا أما إذا أهي حامل أم ال جيوز العقد على امرأة اليدري ال
 .رمحها، فإنه جيوز حينئذ أن يتزوج منها ويبدأ معها حياة جديدة حيبها هللا 

                                                           
 31-25توبة األمة  لمحمد بن إبراهيم الحمد "بتصرف"    ص/ -1
 33سورة األحزاب  اآلية   -2
 53-52ص/    5أريد أن أتوب ولكن....لمحمد صالح المنجد   ط/ -3
 1/366ارج    أنظر المد -4
 3سورة النور  اآلية  -5
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 اخلامتة
 -ف يف البحث أذكر أهمم ماتوصلت إليه من نتائج وهي كاآليت:ابعد املط

 على الفور. واجبةوهي  م،والرتك والعز أتيت مبعىن الندم  وأهنا اإلقالع من الذنب،هي: التوبةأن .1
 اجلنة. دخولسبب لإىل ربمه و رب العبدتقفهي يةالبشر مجتمع ولل لألمةاإلسالمية مةعظي منزلة للتوبة.أن 2
للعبد أن يبادر إىل  بدم س فالطلوع الشم الغرغرة وعند التوبة مفتوح للجميع إال وقتني:عند أن ابب.3

 وحمبة اخلري.سهولة الطاعة شراح الصدر و أهمم عالمات قبول التوبة إنوأن  ؛غلق ابهباأن ي   التوبة قبل
ك حىت لوبلغت ذنوبك عنان السامع أن تتوب إىل ربم  وأالقارئ  أنصح نفسي ونفسك أيها وختاماً 
فإنم هللا عزم وجلم قال يف حديث قدسي:)ايابن آدم لوبلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين  السماء

إليه فإنه يبسط يده ابلليل  بُّك ينتظرك مىت تتوب( فال تيأس فرَ 1أابيل غفرت لك على ماكان منك وال
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا والتؤخمرها 

فتب وإن ع دت فتب دت على الذنب فإنك ال تعرف مىت أيتيك املوت وإن أستحوذك الشيطان وع  
الذي يراقبك وإن أصررت ود مت واستعن ابهلل والتعجز فإن أخطأت وأذنبت فأنت إنسان فت ب إىل 

يتوب كل من تـاب على الذنب فأنت شيطان فالشيطان أقسم أمام هللا أن يغوي ذرية آدم وأقسم هللا أن 
إن الشيطان قال: وعزتك اي رب ال أبرح  »ويف نسخة دراج أيب اهليثم عن أيب سعيد مرفوعا } ورجع إليه.

 : وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين الفقال الرب عز وجل،  أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم
ا دامهك األجل  .واحذر2{«أزال أغفر هلم ما استغفروين أن تعتمد على سعة رمحة هللا فترتك التوبة فرمبم

ا حلمت بك مصيبة وأنت على م تعاىل:)نبمئ عبادي أينم أان قال هللا  ،صيةعوأنت على معصية أو رمبم
وقال تعاىل:)غافر الذنب وقابل التوب شديدالعقاب ذي  (3هو العذاب األليم الغفور الرحيم*وأن عذايب

ومشاخينا ومعلممينا نا وذنوب والدينا ذنوب واغفراللهم إجعلنا من التوابني ووفقنا للتوبة النصوحة .4الطول(
 وتقبل مينلوجهك  خالصاً العمل  واجعل هذا؛ايربم العاملنيوأقاربنا واجعلنامن الذين يرثون الفردوس 

واستغفر هللا  فمن نفسي والشيطانفماكان صواابً فمن هللا وماكان خطأً  العليم. السميعإنك أنت 
 أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعواان وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  .وأتوب إليه

                                                           
 وقال حديث حسن صحيح  3540رواه الترمذي    -1
 295مدارج السالكين   ص/  -2
 50-49سورة الحجر  اآلية   -3
 3سورة غافر اآلية  -4
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