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إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه ، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات 

ه ال  ِده ِاهللُ فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ْ أعاملنا، من َيه

يكه له، وأشهُد أن حممًدا عبُده ورسوُله أما بع ِ  ...درشه

 وم إن شاء اهلل عالج مرض جديد من سلسلة أمراض القلوب أال وهونواصل الي           

                                                                                             التسويف بالتوبة   
   

 .الرجوع عىل تدل( ب – و –ت ) مادة تاب: التوبة لغًة 

 ..ًة ومتاًباوتاب من ذنبه أي رجع عنه توب 

 [الفرقان]﴾(17)َتاًباَمَوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلًحا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإَلى اللَِّه  ﴿:قال اهلل تبارك وتعاىل 

 ...املتاب وة التوب بني فرق هناك       

   متى تكون كذلك ؟ولكن  ..التامة الكاملة التي ال نقص فيهاأي التوبة  :املتاب 
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 فعل اجلميل يوُتِركه املحظوروُُتر، ملأمورإذا ُفِعله ا 

 .....فحسب فليس املقصود أن يرتك القبائح والذنوب 

  ولكن                                                                       

 .املتابكل فعل مجيل يرىض اهلل فهذا هو  فعلأن يتحرى 

 :أما التوبة يف االصطالح 

ترك الذنب لقبحه والندم عىل ما فرط منه والعزيمة عىل ترك املعاودة " :راغبكام قال ال 

 ."وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من األعامل باإلعادة

 : فلام أحبَّ أن يضع تعريًفا للتوبة قال

 "إذا مل يشعر بمدى قبحه فلن يرتكهف ... إن العبد ليرتك الذنب لقبحه

ها ألن العبد إذا مل يستشعر مدى ُقبح الذنب فلن يتوب منه وهذه نقاط هامة البد أن ننتبه إلي

 ..وإذا تاب فرسعان ما يعود إليه مرة أخرى 

 وأول خطوة خيطوها العبد حنو التوبة هي
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 نب اإلقالع عن الذ   

 ....لامذا؟ف                

عل القبيح فضاًل عن أن ُيداوم الستشعار مدى قبحه ، فال جيوز للعبد املؤمن أن يتلبس هبذا الف

 لذلك فأول خطوة من خطوات التوبة هي اإلقالع عن الذنبعليه 

 العزم على عدم العودة  

 ...فيعزم أمام اهلل عزًما صادًقا عىل عدم الرجوع

 ..وصدق العزم ليس كالًما

 أن يتداركه من األعامله م عىل ما فرط منه وتدارك ما أمكنوالند 

 ؛فاألعامر متيض بدون أي عائد  ،عىل ُقبح الذنب فقط بل يشمل التفريط والندم ال يكون 

فاأليام واألشهر واألعوام بل واألعامر تنقيض ونحن ال نشعر وهذا من تلبيس إبليس عىل 

وهذه من األمور التي  وتضيع أرشف األزمنة فيام ال جُيدي ُترْسق األعامر واألوقات  املسلمني

 .رة يف املعصية ثم ال يستطيع التوبة مها حتى ال تذل قدمه مرة بعد البد للعبد أن ينتبه إلي

 

 ....الفرق بني التوبة واإلنابة واألوبة 
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 قال أهل العلم:  

 ( توبة)من خاف العقاب فهو صاحب     

 (إنابة)ومن تاب يطمع يف الثواب فهو صاحب   

 ( أوبة) احبومن يتوب ملحض مراعاة أمر اهلل سبحانه وتعاىل فهو ص 

 يرتك املعايص ويتوب خلوفه من العقوبة               التائب      

 يرتك املعايص طمًعا  يف الثواب          واملنيب                                 

ظًرا لشدة حمبته هلل فن ُتْغِضْب اهلل ، يرتك املعايص ألهنا   واألواب                                                 

هذا هو الفرق بني ،مًعا يف الثواب وخوًفا من العقاب الشك طابتداًء فقد أقلع حمبًة هلل ثم 

 .التوبة واإلنابة واألوبة 

 يقول أهل العلم 

 :التوبة هي صفة لعامِة املؤمنني 

 [النور]﴾( 17) َعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َل﴿:يقول اهلل تعاىل

 إًذا اجلميع حيتاج إىل توبة  وال يصح أن يأيت شخص ويقول أنا ال ُأْخطِئ ؟         

 ...النداء للمؤمنني و ليس للمسلمني

 (للمؤمنني ) ُأكرر
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 .واإليامن يشمل الدين كله، ن املؤمن هو أعىل درجة من املسلمونحن نعلم أ   

كلنا نحتاج إىل التوبة ومهام كانت أعامل العبد الظاهرة و ، أنه ال حيتاج إىل توبة ال يقول أحد منا

 …بل إنه حيتاج إليها يف كل وقت وحني  الباطنة إال أنه حيتاج إىل توبة ،

 ...التي نقرتفها ليل هنار الذنوب كثري منلكننا لألسف ال نرى 

 نتوب منها ؟ ال نعرف كيفوبالتايل                              

 عدم رؤية الذنب واستصغاره ُيْبِعد العبد عن التوبة

 …تلك هي اإلشكالية التي نقع فيها ثم تكون النتيجة أننا ال نتوب

 العبد ال يرى أنه أذنب فمم يتوب ؟

 فيظل كام هو

 .…وليته يظل كام هو

 ،لك أم مل يرشعشعر بذولكن كام قلت مراًرا أن اإلنسان إن مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان 

 اال يرتك الشيطان العبد مستمرفي الغالب ف، والوقوف عىل حال واحد من الصعوبة بمكان

الشهوات مستنقع و املعايص نحدرمعىل حال واحد و لكنه دوًما يريد أن يأخذه ويقذف به إىل 

نه ثابت والعبد يف الظاهر يعتقد أ.…،هذا هو فعل الشيطان بالعباد ال يرتكهم أبًدا، والشبهات

 .واألمر ليس كذلك ،إًذا التوبة كام قلت هي صفة عامِة املؤمنني
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 :املقربني وأما اإلنابة فإنها صفة ألوليائه 

ْلٍب ُمنِيٍب  ﴿:قال تعاىل  اءه بِقه جه ْيِب وه ْْحهنه بِاْلغه ِِشه الرَّ ْن خه  [ق] ﴾(11)مه

  املرسلني ثم تأيت األوبة وهي صفة األنبياء و  

 :شأن سليامن عليه السالمقال تعاىل يف  

 [ص]﴾(13)َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب﴿

 .هذه هي بعض اجتهادات أهل العلم يف معاين التوبة واألوبة واإلنابة 

 

 :منزلة التوبة   

 كيف نتوب ومم نتوب ؟البد أن نعلم منزلة التوبة حتى نعلم 

القيام هبا علاًم وعماًل  ضاًل عنف  يعرفون قدر التوبة ومنزلتها وال حقيقتهاأكثر الناس ال

 .واإلنسان إذا مل يعرف حقيقة الِشء ال يستطيع القيام بحقه عماًل وعلاًم وحااًل  ،وحااًل 

وارتكابنا للمعايص  شيئاغنى عن العاملني وكل عبادة يقوم هبا العباد ال تزيد يف ملكه هلل اف

 .لكنه حيب العبد التائب شيئاملكه  ال ينقص من

 [البقرة]﴾(222)ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن﴿:قال تعاىل
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مع أنه هو الغني ومع استغنائه عن خملوقاته وأنه سبحانه هو  حُيِب أن نعمل األعامل التي ترضيه

أنه حيب العبد الطائع ال العايص والشاكر ال اجلاحد القوى العليم الذي ال حيتاج إىل العباد، إال 

 .التائبني ويفرح بتوبة

ُسوُل اهللِ   اله ره َللَُّه َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِحنَي َيُتوُب ِإَلْيِه، ِمْن َأَحِدُكْم ": ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء ىف احلديث قه

ْنُه َوَعَلْيَها َطَعاُمُه َوَشَراُبُه، َفَأِيَس ِمْنَها، َفَأَتى َشَجَرًة، َفاْضَطَجَع َكاَن َعَلى َراِحَلِتِه ِبَأْرِض َفَلاٍة، َفاْنَفَلَتْت ِم
ُُمَّ َقاَلِفي ِظلَِّها، َقْد َأِيَس ِمْن َراِحَلِتِه، َفَبْيَنا ُهَو َكَذِلَك ِإَذا ُهَو ِبَها، َقاِئَمًة ِعْنَدُه، َفَأَخَذ ِبِخَطاِمَه ِمْن  ا، 

 صحيح مسلم "ُهمَّ َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرِح الل: ِشدَِّة اْلَفَرِح

أن اهلل يفرح بتوبة العبد وهذا من أول األمور التي البد أن نعلمها يف منزلة التوبة  :الشاهد  

 .فيها نجتهدِ  حتى

  

 ﴾توابنيعباد اهلل ال﴿ :خواص اخللق هم                                

يفرح بتوبة عبده فكفى هبذا نعمة ورشف ،ففرحة اهلل بتوبة عبده رغم ضعفه وإذا كان اهلل 

 .يفرح بتوبته وقلة حيلته ومع هذا كله إال أنه 

إِنَّ ﴿:  قال اهلل ،خواص اخللق فهماهلل حمبته للتوابني  جعلفانتبهوا هلذه القضية  ولذلك 

ابنِيه وه  ِريناهللَّه حُيِبُّ التَّوَّ  ﴾حُيِبُّ املُْتهطههِّ

 فلماذا  حيب التوابني ؟
ألهنم خاصة خلقه...  

 التواب يتوب مرة بعد مرة كام جاء احلديث  
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ْن أهنهٍس  اله عه ُسوُل اهللَِّ :  قه اله ره                                                                                                  : ملسو هيلع هللا ىلصقه

                                                                                     .« ُكلُّ َبِني آَدَم َخطَّاٌء َوَخْيُر اْلَخطَّاِئنَي التَّوَّاُبوَن»

ْه والدارمي اجه اْبُن مه ِمِذيُّ وه ْ اُه الرتِّ وه  ره

يقع ويرجع   ،هلل من يكثر التوبة، لكن أفضل العباد عند امة ألحد الكل يقع يف اخلطأ وال عص

وَيلك يف وديان ويتوب وهكذا مبارشة ال ينتظر وال يستحل املعايص وال يغفل عن نفسه 

ب إىل اهلل هو الذي اهلل وإنام العبد املحبو عندمحبوب بوالعبد الغافل عن التوبة ليس  ،دنياه

التوبة اسم جامع لرشائع ولوال أن  ويكثر التوبة واألوبة واإلنابة إىل ربه  يهيتوب إل

 .اإلسالم وحقائق اإليامن مل يكن اهلل سبحانه ليفرح هبا 

                                                                                                                                     :فالتوبة تعين 
 

 .كل هذه املعاين هي الدين كلهف ،ورد احلقوقاإلقالع عن الذنوب وفعل الطاعات 

فإذا حقق العبد منزلة التوبة فقد حقق الدين كله ألنه أقلع عن املعصية وفعل الطاعة وأرجع 

لذلك يفرح اهلل بتوبة  ؛مقام الدين قائم عىل التوبة فيعترب ،حقوق العباد ورد املظامل إىل أهلها

قبل عىل ربه وسيده ومواله وخالقه وعلم أنه بدون العبد ، الذي انترص عىل نفسه وشيطانه وأ

 .اللجوء إىل اهلل واالعتصام به فهو يف ضالل مبني 

فاملؤمن والصالح دوًما يطلب التوبة  ؛األنبياء وصاحلي املؤمنني اتاعلموا أن التوبة من صف

 .من اهلل

 

 .التوبة صفة األنبياء واملرسلني وصاحلي املؤمنني  
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   ...أمجعنيلق يقول سيد اخل 

اِري  . « َواللَِّه ِإنِّي ِلَأْسَتْغِفُر اللََّه َوَأُتوُب ِإَلْيِه ِفي اْلَيْوِم َأْكَثَر ِمْن سبعنَي مرًَّة» اُه الُبخه وه  ره

اإلكثار من االستغفار والتوبة رغم  = لكن هذا هو حال األنبياء..... املعصوم  هو! من وهو

 فمم يتوبون ؟ ،أهنم ال ُيْذنبون

 ، يتوبون من نقص العمل هم يرون أهنم مل يعبدوا اهلل كام ينبغي جلالله وكامله وعظيم سلطانه  

وبالتايل كان من املفرتض  جليلةألنه يرى أن فضل اهلل عليه  كان عظياًم ونعمه ملسو هيلع هللا ىلص يتوب النبي 

  ...من ذلك لربه ومواله أكثر وأفضل شكره له وعبادته  أن يكون

 ...والتوبة لألنبياء أيضا 

ولكن هلم بعض  ،اخلطأ يف أمور الرشع والعبادات من نيمعصومأو األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

يف اليوم  أكثر من ملسو هيلع هللا ىلص يتوب النبي ، التي ال ُتْذكر فيتوبون منها الدنيوية األخطاء البسيطة

حياته كلها يف طاعة ربه سبحانه والعمل لدينه فانتبهوا  قىضوهو املعصوم الذي  ،سبعني مرة

  ..األمورهلذه 

                                                                                                             :قال سبحانه يف شأن آدم 

 [البقرة]﴾(11)َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم﴿

 :حانهقال سب

 [األعراف]﴾(21)َقاَلا َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن﴿

 ...!! فكيف بنا  ، األنبياء يتوبون وينيبون إىل رهبمكل هذه أدلة عىل أن 

التي  - الكعبةبناء   – يلوياله من عمل رشيف عظيم جلببناء بيت اهلل يقوم إبراهيم 

 ..حيج الناس إليها ويعتمرون إىل أن تقوم الساعة
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 :ومع هذا يقول 

ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ﴿
 [ البقرة]﴾(721)الرَِّحيُم

فامذا عنا نحن املقرصون ، عاملأعظم األعمل من يرزقه التوبة وهو يقوم بيطلب من ربه أن 

 !!املفرطون املذنبون 

 القراءة ،انتهاء متُر علينا فنقرأها وينتهي األمر عند  جمرد آيات آيات ال ينبغي ان تكون هذه

 ...فاألمر عظيم انتبهوا 

فمم يتوب ، اإلطالق ومع هذا يسأل اهلل أن يتوب عليه يقوم بأعظم األشياء عىلإبراهيم 

عليك يا إبراهيم وأنت إمام املتقني يف زمانك وخليل الرْحن وفعلت ما فعلت لدين اهلل 

         ووقفت أمام ُعتاة اجلبابرة واألكارسة والظلمة لتصدع باحلق وتنرش كلمة ال إله إال اهلل 

 فمم يتوب عليك ؟

 يقول موسى: 

 [األعراف]﴾(741)َحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَيُسْب﴿

 ....وهذا هو حال مجيع األنبياء واملؤمنني 

 :يقول اهلل 

َفَيْقُتُلوَن  لَِّهِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ال﴿
ْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفا

 [التوبة]﴾(777) الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

 :إىل قوله تعاىل 
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َعِن التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْلآِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن ﴿
 [التوبة]﴾(772)اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي

رتى منهم أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة  وعندما أراد ذكر احلق تبارك وتعاىل املؤمنني وأنه اش

 :أن يذكر صفاهتم 

   اأن يكون تواب جيب أن يكون عليها هي فأول صفة للمؤمن:( التائبون) قال 

  كلامت لو قاهلا العبد بيقني ومات عليها دخل اجلنة 

 نعقل ما نقول حديث سيد االستغفار الذي ُنردده يف أذكار الصباح واملساء ويا ليتنا

ُسوُل اهللَِّ  اله ره  :ملسو هيلع هللا ىلصقه

اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّي َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت َخَلْقَتِني َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك : َسيُِّد اِلاْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل"
ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ َوَأُبوُء ِبَذْنِبي َفاْغِفْر ِلي َفِإنَُّه َلا  َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنَعُت َأُبوُء َلَك

 ." َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا َأْنَت

اله    َقاَلَها َوَمْن َقاَلَها ِمَن النََّهاِر ُموِقًنا ِبَها َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِسَي َفُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َوَمْن»: ملسو هيلع هللا ىلصقه

اِري  . « اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت َقْبَل َأْن ُيْصِبَح َفُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ِمَن اُه الُبخه وه  ره

العبد املقرص العايص  ك انتهذا هو اعرتاف كامل بالتقصري والتفريط وأنه امللك اجلليل وأن

 .لكسأله سبحانه أن يغفر تاملذنب و

 عند قوله هذه،أي أنه إذا امتلك اليقني "العبد حني يصبح موقن بهالو قاهلا  ":ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

 .وكذا إذا قاهلا حني ُيميس  بيقني ومات دخل اجلنة  ،الكلامت  ومات دخل اجلنة

 فهي ،أذكار املساء والصباح ألن املوت يأيت فجأة أن تستحرض قلبك عند قولك فحاول 

 :اله عام ُيقال انظروا يف معاين الكلامتلكن القلب غافل ساه ، هباكلامت يتحرك اللسان 

 ( أعوذ بك من شر ما صنعت)  ◘
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أي أجلأ وأعتصم وألوذ إليك يا اهلل من رش ما فعلت من األفعال السابقة واحلالية : هذه توبة 

استعيذ باهلل وأجلأ إليه واعتصم به من رش ما صنعت من أقوال وأفعال وخواطر ، والالحقة 

 .هرة والباطنةسيئة وكل الذنوب الظا

 (:أبوء لك بنعمتك عىلَّ ) ◘

 النعم التي أنعمت عيلَّ هبا كثرية جًدا وما وفيتها حقها وما شكرهتا وما أستطيع حرصها

 .توبة( فاغفر يل ) هذا اعرتاف ( وأبوء لك بذنبي ) 

 :( فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ◘

عىل أن العبد حيتاج دوًما إىل أن كل هذه أدلة وردت يف الكتاب والسنة تنص  :الشاهد 

 .توبة وأوبه ورجوع إىل اهلل سبحانه

 هذه مقدمة عن التوبة ولن أطيل النفس يف التوبة

أمهية التوبة عسى أن أتكلم عن ألننا اليوم نتناول مرض التسويف بالتوبة ولكن أردت فقط أن 

 .ننتفع هبا أو تكون حافًزا للتوبة والرجوع إىل اهلل 

 

 رادة املعصية تأتي من ضعف إرادة التوبةقوة إ  
كثرة الذنوب تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة املعصية وتضعف إرادة التوبة شيًئا فشيًئا 

 .....إىل أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية

ما الذي جيعل العبد ُيسوِّف يف التوبة ؟ 
 ما هو املقصود بالتسويف ؟: أواًل 
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عندما انتهي ، سأعمل يف املستقبل إن شاء اهلل سوف أتوب غًدا بعد غد ،(سوفمن )التأجيل  

 ..هكذا يكون تأجيل التوبة واألوبة والرجوع إىل اهلل،ال عندما أتزوج ،من الدراسة باجلامعة 

 فام هو سبب تأجيل العبد للتوبة ؟

ف كٌل منا ذنوبه الكل يعلم معاصيه وال يلزم أن يعر ،لكنه ال يتوبالعبد يعلم أنه ُمذنب 

كاملًة ولكن عىل أقل تقدير كل واحد منا يعلم ذنوبه ومعاصيه الظاهرة  الواضحة التي يعلمها 

 .وهناك معايص ال يراها، هو أكثر من غريه 

كل واحد منا لديه نوعان من املعايص يعلم بعًضا منها وال يعلم البعض اآلخر وهذا النوع 

 ..األخري كامن بداخل العبد

 ا ال يشعر بها وال يراها ؟فلماذ 
 

هذا من لطف اهلل بالعبد أنه ال ُيْطلعُه  عىل كل معاصيه بل ُيبرصه ببعض املعايص ثم إذا تاب 

منها فإنه ُيريه الباقي ، لكن لو مل يُتب من تلك الذنوب أخفى عنه املعايص األخرى ثم يأيت 

 ..املوت ويلقى ربه بكل معاصيه 

أخفاها ربه عنه فلم   األخرىيعلم منهم مخسة واخلمسة شخص لديه عرشة عيوب : مثال

ُه بالعرشة مرًة  ااخلمسة أخفاهم عنه لطف ،ُيعلمه هبا ه حتى يتوب من اخلمسة األوىل ولو أنه بهرصَّ

 فشيئاولكن شيًئا  ،واحدة فمن لطفه بعبده أال يكشف له عيوبه وذنوبه مجلة، واحدة ليأس

يه اليوم أحد ذنوبه وإذا ما ت  .اب منه كشف له األخر وهكذا فرُيِ

للتائب العائد احلزين الذي ينصدع قلبه عىل املعصية  وهناك ٌأناس ال  وهذا لطف من اهلل 

 يرون معاصيهم أبًدا وهم ال ينوون التوبة ؟

 هذا مكر من اهلل هبم
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 ..انتبهوا

 :إخفاء املعاصي عن العباد يكون على وجهني 
              ملاذا ؟ ،للعبد معاصيه مجلة واحدة وجه فيه لطف ألهل الطاعة فال يكشف (7

 .فيصل إىل مرحلة اليأس  من نفسه اللوامة عليه ضغط حيدثحتى ال 

فإنه ُُيفى عنهم ذنوهبم وعيوهبم إال  ،هل املعصية والفجور والضاللووجه أل (2

ألهنم ال يريدون الرجوع ( هذا مكر من اهلل هبم ) األمور الظاهرة املعروفة للجميع 

 . ااهًرا وال باطنًاال

   وحال طائفة ال يستهان هبا من املسلمني اآلن هو ضعف إرادة التوبة يف

  .القلوب بسبب كثرة التسويف 

 .. والدليل
 الشارع  يف يسري -إال من رحم ريب   – مسلمأننا لو سألنا أي 

  ذنوب ؟ لديكهل 

 فإذا ما سألناه هل تنوى التوبة ؟،ونكثريُيردده  مرسل كالم ولكنه،  فالكامل هللأكيد : سيقول 

 ‼من أي يشء ؟: سيقول 

  ا مسلم أعرف اهلل وأصيل وأصوم فمم أتوب؟أن

 ..وال حول وال قوة إال باهللهذه هي أحوال أكثر املسلمني اآلن 
 

 

 :عالمة القلب احلي تأملُه عىل الذنب 
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حلي املتأمل من الذنب اخلائف القلب ا ،فلننتبه هلذه النقطة ونضع ُتتها خطوط كثرية جًدا

الوجل الذي يشعر بتأنيب ضمري ويشعر بمرارة الذنب هذا قلب ال يزال حًيا فليحمد 

 .صاحب هذا القلب ربه

 لكن
 اإلنسان الذي ُيسوف مرة بعد مرة هذا ُتسلب منه هذه املشاعر

 منه ؟وبعد أن كان يشعر بتأنيب الضمري واحلزن عىل الذنب وُيوبخ نفسه عىل ما صدر 

 إرادة التوبة تضعف مرة بعد مرة 

مما هو فيه وال الشعور  احلزنأن يصل العبد إىل مرحلة عدم  وهذا هو أخطر ما يف املسألة

بل عىل العكس يرى أنه أفضل من غريه وليته يثبت عند هذه اجلزئية بل أنه  ،بالضيق من حاله

فال يرى أنه ُمذنب ، بالكليةية الذنب ينحدر إىل األسوأ ، وهذا األسوأ يتمثل يف مرحلة عدم رؤ

أن ذنبه يشء بسيط والكل ُُيطئ وكأن جربيل عليه السالم قد أرسل إليه ُيربه أن ذنبه يرى أو 

 البد من االنتباه دائاًم حلال القلب حتى ال يصل إىل هذه املرحلة التي ال يرى أن له ذنب ،مغفور 

ابنيمرحلة ضعف إرادة التوبة يليها استغفار الكذ.. 
 مرحلة ضعف إرادة التوبة تليها مرحلة أسوأ فام هي ؟        

إال أنه   -أو يزكي ُيصيل أو يصوم  -يفعل بعض الطاعات العبد يف هذه املرحلة إذا كان ممن 

سيصل إىل مرحلة من أسوأ ما يكون فيها يصبح استغفار العبد إذا كان ممن يستغفر فإن 

 . استغفاره يكون استغفار الكذابني

 السؤال الذي جيب توجيهه للنفس من أي يشء تستغفري أيتها النفس ؟

 أنا استغفر من الذنوب والتقصري: يأيت الرد 

 هذا مجيل ولكن 
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 أم أنك مل تعرفيها ؟ يهاهل استشعرت ذنوبك وعلمت

 :  واحد من اُننياجلواب 
  اذا ؟ملإما أنك تعرفينها واخلطاب للنفس فيكون استغفارك استغفار الكذابني 

أنت تقولني استغفر اهلل وتعلمني أنك مذنبة ، تستغفرين وأنت ُمرصة عىل عدم التغيري ، نفس 

املعصية التي تصدر منك كل يوم أنت مستمرة يف ارتكاهبا ترتيب وتدبري وختطيط للمعايص 

 ....التي ُترتكب يف العيد مثاًل من اآلن

 س الوقت نجد اللسان ُيردد االستغفار،ويف نف(اجللسات واالختالط وأخطاء ليس هلا حرص) 

 .(استغفار الكذابني ) هذه الصورة لالستغفار وصفها العلامء بأهنا 

 السؤال هل أمتنع عن االستغفار؟

 مل أقل هذا؟

 ...استشعار معناهلكن مع بل البد من االستغفار 

   وإما أنك ال تعرفينها وبالتايل فلن تستغفري أصاًل.... 

ار مع اإلصرارال يليق االستغف 
 العبد يطلب من اهلل أن يغفر له ولكن متى يغفر له؟

 يغفر بعد اإلقالع عن الذنب

 [البقرة]﴾(11)َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم  ﴿

 ...يتوب 

 ....وُيقلع               

 ....ويندم                                     

  ..يغفر له ما مىضوفيتوب اهلل عليه                                                         
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مع  تعامل_بدعة  _كرب  _أكل أموال الناس بالباطل مثل ) نرى البعض ُيرص عىل ذنب ما 

ان  ينوون التوبة منها بل وال  ومع ذلك هم ُمقيمون عىل معاصيهم وال... يستغفرون  ثم ( الُكهَّ

هل يغفر اهلل له وهو مازال ُمقيم عىل ما هو فيه أم يغفر له بعد اإلقالع عن  ،ايرون هبا بأس

 انتبهوا متى يغفر اهلل للعباد ؟، الذنوب 

 
 :أصل التوبة                                              

 الصراط املستقيمأن يرجع اإلنسان إىل                      
 ...أمور معرفة واقتضاء الرصاط املستقيم حيتاج إىل                   

 ...أنواع الرصاط 

 .رصاط املغضوب عليهم  ◘

 .رصاط الضالني◘

 رصاط املسلمني◘

 هم اليهود ورصاط املغضوب عليهم 

بجهل فكانت نياهتم  الكانت معصيتهم بعلم عز وجل  اليهود اهلل عندما عىص 

قاصدهم فاسدة وكان عزمهم عىل املعايص قوًيا ومل ُيوجه هذا العزم إىل الطاعة وم

احذروا أن تتلبسوا هبذه ، لذلك غضب اهلل عليهم ألهنم يعلمون وال يعملون 

يعلم وال يعمل هو يعرف وعنده من العلم الذي ُيبرصه   - صفة اليهود -الصفة 

 تناىف القصد ه يف هذه احلالعالأفف ،واحلرام ولكنه ُمرص  عىل احلرام باحلالل

  واإلرادة وصدق القصد والعزيمة 
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بأوامر كثرية  وما من أمٍر كان يأتيهم إال كانوا يتنصلون  اليهود  أمراهلل 

 .وُيراوغون روغان الثعالب 

 :بجهلهمرصاط الضالني هم النصارى ، والنصارى ضلوا 

 فاألول كان لديه فساد القصد

املعايص بل وُيرِص عليها إًذا اجلهل يناىف  يقع يفجهل جعله  وأما الثاين فكان لديه

عايص تناىف صحة العزيمة  أما اليهود عندهم إرصار عىل امل ،ي املعرفة واهلد

 .والقصد

املؤمن الذي يمتلك التوبة واألوبة والرجوع إىل اهلل  :رصاط املؤمننيف: وأما الثالث

القصد هذا هو العبد الذي يرجو  وعدم اإلرصار عىل املعصية وعدم الفساد يف

 .اهلل والدار اآلخرة

 ...هذا هو رصاط املؤمنني الذين أسأل اهلل أن جيعلنا منهم

 

 ...اهلداية إىل الرصاط املستقيم تستلزم االعتصام باهلل 

واقتضاء الرصاط  ،اقتضاء الرصاط املستقيم بغري اعتصام باهلل العبد ال يستطيع

سائلني اهلل أن  يف الصالة اهلل ط املؤمنني والذي نقف بني يدياملستقيم الذي هو رصا

يتضمن عدم اجلهل الذي يوقع  يف الذنوب واملعايص كالضالني وهم  َيدينا إياه

النصارى وال اإلرصار عىل املعصية وفساد القصد كاليهود إًذا البد من االعتصام 

  .ًاهلل ابتداءب

 [آل عمران]  ﴾(737)َفَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍمَوَمْن َيْعَتِصْم ِباللَِّه ﴿:يقول 
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، -املتني والتزم برشائعه هأي صدق يف التجائه إليه ومتسك بحبل - فلو اعتصم العبد باهلل حًقا

 .فإنه سبحانه َيديه إىل الرصاط املستقيم

 :إًذا األمر حيتاج إىل 

  .علم حتى ال يكون كالضالني النصارى  (7

 .زم حتى ال يكون كاملغضوب عليهم اليهودوصحة قصد وع  (2

  .واعتصام باهلل حتى ُيوفق هلذا الطريق   (1

 ...الوقوع يف املعايص دليل اخُلذالن 

ُملهْت عصمته به  ولن ُيذل اهلل عبده أبًدا إذا كه

 وهذه جزئية يف غاية األمهية 

 وهذا أمر ُمبرشِّ جًدا ملاذا ؟

لو كان العباد ) وأعظم من املعصية ، ل ُخْذالن هذا دليألن الوقوع يف الذنوب واملعايص 

عصية عن املالشعور بُخْذالن اهلل للعبد يف موقف ما وعدم  دفعه ،خذالن اهلل للعايص ( يفقهون 

وكذا عدم رد كيد الشيطان عنه هذا اخلذالن يف حد ذاته يكون وقعه عىل القلب أعظم من دفعا 

  .التحرس عىل وقوع املعصية

دفع عنه كيد يف هذه اللحظة ومل يُ  أنه ُخذلوتأمل القلب عليها لكن األمل األشد املعصية وقعت 

  .الشيطان وكيد نفسه 

 ..سالح العبد يف مواجهة النفس والشيطان

 :قال تعاىل 

 [احلج]﴾( 11) َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَلاُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصرُي﴿
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ألنه هو الذي يتواله ويتوىل نرصه فيدفع عنه الذنوب  ؛حيتاج العبد إىل االعتصام بحبل اهلل

لَّ االعتصام باهلل لوقع فيها ملاذا ؟  واملعايص ولو قه

 ألن العبد لديه عدوان ال ُيفارقانه

 (الشيطان والنفس)

د إليه أحوج وكامل والنرص عىل هذا العدو أهم والعب وعداوهتام أرض من عداوة العدو اخلارج، 

  .النرصة عىل العدو بحسب كامل االعتصام

 .وعىل قدر االعتصام باهلل يكون حفظ اهلل للعبد من الشيطان والنفس

عىل  هو القيام بالطاعة حتى لو كان العبد قائام أقرب وأفضل يشء يتقرب به العبد إىل  اهلل 

ن ومن نفسه وكلام قوى اعتصامه كلام حيفظه من الشيطا لكنه متمسك برشع اهلل فهذا، املعايص

 .ضعف شيطانه ونفسه وكلام ضعف االعتصام كلام قوى الشيطان والنفس 

 
 :حقيقة التوبة

 كيف تكون التوبة ؟

 وكيف يعرف العبد هل هو تاب أم ال ؟

  .هي الندم عىل ما سلف يف املايض:التوبة  (7

  .واإلقالع عنه يف احلال  (2

  .املستقبل والعزم عىل أال يعاوده يف  (1

واهلل لو  ،والندم واإلقالع عنها يف  احلال عليها ترصترك كل الذنوب املاضية التي كنت :أوًلا 

جلسنا بقلب سليم مع أنفسنا يف جلسة ملحاسبة النفس وتذُكر الذنوب واملعايص وما صدر منا 

باملعصية  يف حق اهلل عىل مدار السنوات املاضية وبشاعة الذنب وحقارة النفس حال التلبس
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ُنقلع وأخذ عزيز مقتدر وتوفيقه لنا حتى نتوب  وعدم اخذه لنا وحلمه علينا  ،وسرت اهلل علينا

القلب إىل اإلذعان إىل اهلل وأوامره  سيتحرككل هذه األمور لو تذكرنا ... عن بعض املعايص 

 :بةمحاسلل التفُكر يف هذه األمور واجللوس مع النفسفعلينا ، واإلقالع عن املعصية 

 ؟كيف فعلت كذا يف هذا املوقف

 ؟وكيف فعلت كذا يف هذا اليوم

 ؟؟يف أغلقت عىلَّ األبواب وارتكبت معصية وكأن اهلل ال يراين وك

د الذنوب، اإلنسان ف هذا يف حد  ذاته مصيبة ولو راجعنا أنفسنا سنجد الكثري وسنعجز عن عه

 يدي اهلل ويستشعر  عندما يستشعر هذه األخطاء والذنوب وينكرس ويذل هبا بني

 ؟كم أن النفس حقرية وخبيثة

 ؟وكم نحن عصاه

 ؟؟كم أكرمنا اهلل 

 ..ونحن ما تعاملنا معه بالكرم 

 

 ...الندم هو رشط التوبة األول 

الكثري من الناس يقول أنا ُتبت  وتركت أمور  و، البد من الندم ألن هذا هو أول رشوط التوبة

ا تركت ألنه حرام  أنا كنت أحب األغاين وتركتها ابتغاء لكنى لسُت نادم عىل ما فات ،أن

 ..مرضات اهلل لكنى لسُت نادًما 

قول هلؤالء إن تركك لألغاين ابتغاء مرضات اهلل فعل مجيل وطيب وإن شاء اهلل ربنا يتقبل أ

 ..توبتك
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لكن توبتك هبا خلل وهذا اخللل قد يكون سبب لرجوعك إىل املعصية مرة أخرى ، ولو كنت  

فسرتجع إليها مرة أخرى وهذا سبب الشكوى التي  قبيحقد تركت املعصية وال ترى أهنا يشء 

يقولون ُتْبنها ورجعنا واستقمنا عىل الطريق ورجعنا مرة أخرى إىل نفس  ينتأتيني من الكثري

 أتوب من املعصية وأرجع إليها مرة أخرى، املعصية 

 ملاذا؟

 مل يندم عليهااالنتكاس والرجوع مرة أخرى ألن العبد 

 ملاذا مل يندم ؟

 .ألنه يرى أهنا يشء بسيط ويتوقف إقالعه عن الذنب عند حد اخلوف من احلرام

 

 ..األعظم من الذنب التجرؤ عىل معصية الرب

قد توعد من تقوم به باللعن واألخت إذا تركته يكون من املعلوم أن اهلل(النمص :(مثال

ا عىل أهنا يف يوم من األيام كانت تقف أمام املرآة وتقوم تركها له خوًفا من العقوبة ال ندمً 

بالنمص وىف كل حلظة من هذه اللحظات هي يف شقاق وعناد مع اهلل ألنه هناها عن هذا الفعل 

ومع ذلك جترأت  بفعلها هذا تقع ُتت هذا الوصفوتوعد صاحبته باللعن وهي تعلم أهنا 

 ...عىل اهلل باملعصية 

العبد ف، مل يف القلبِجد أملًا يف القلب حتى ترتكه هنائًيا ولو مل يأِت هذا األكل هذا البد أن ُيو

 .مرة أخرىعىل خطر الرجوع لنفس املعصية 

ال تنظر : وقد قيل، بد من استحضار الذنب وعظمة اخلالق ال هذا هو سبب الرجوع للمعايص

 ...ولكن انظر إىل عظمة من عصيت، إىل صغر املعصية
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فإنه يقوم بتحضري  ،معه  التحدث وأراد عظيم يف الدنياعىل إنسان  ذا دخلإحال العبد أنه 

الكالم وتنسيقه وترتيبه خشية أن يقول كلمة ال تليق هبذا املقام ومع هذا اإلنسان ذو املكانة 

 ؟؟؟كيف بملك امللوك،فالعظيمة

 !نتجرأ عليه باملعصية كيف !بوالذي يرى ويسمع ويعلم ما يف القل

،  عظمة اهلل هذا هو السبب يف رؤية بشاعة املعصية وإال فلن نرى أهنا بشعةاستحضار معاين

مرة  يعودمع الدنيا واملشاغل والفتن ،إليه قريًبا جًدا لعادوإن مل ير العبد عظم وبشاعة الذنب 

 .أخرى للذنوب

  ..احللولواحلل الوحيد بل هو أقوى 

ذنب وحقارته وكم كانت نفسه حقرية لعدم العودة إىل الذنب أن يرى العبد  مدى بشاعة ال

باملعايص يف الرس أو يف  عليه خبيثة وهى تستخفي من الناس وال تستخفي من اهلل وتتجرأ 

ْستهعظِم الذنب فتكون سبًبا يف تركه   .العلن كل هذه أمور جتعل اإلنسان يه

 من اهتام التوبة

هذه من عالمات التهمة ف ،انباألم وا صكاقد أعط مبعد التوبة كأهنيرون أنفسهم  بعض الناس

 ثقة العبد بعد التوبة أن اهلل سبحانه قد غفر له: إًذا أول عالمة ُتتههم هبا التوبة

 أم ال ؟ونصوح هل توبتي صحيحة  وكان عليه أن يقول

 هل سأثبت عليها أم ال؟

 وغفر يل؟، هل تقبلها ريب مني

 ؟؟رها اهلل له أم ال ألنه كان يعمل ذنوًبا واستغفر وتاب ولكنه ال يعلم هل غف

 ..عليه أال يكون ممن يأمن مكر اهللاألصل أنه يرجو من اهلل هذا لكن 
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الهْت  " :ملسو هيلع هللا ىلص املرأة الغامدية التي زنت عىل عهد النبي  اِمٍد ِمنه اأْلهْزِد، فهقه ٌة ِمْن غه أه ْتُه اْمره اءه ا : ُثمَّ جه يه

اله  قه ْريِن، فه ُسوله اهللَِّ طههِّ هِك اْرِجِعي،: ره حيه الهْت  وه قه ُتويِب إِلهْيِه، فه اْستهْغِفِري اهللَّه، وه يِن : فه ْرُدده ُتِريُد أهْن ته

اله  قه ا، فه نه ها ُحْبىله ِمنه الزِّ الٍِك إهِنَّ اِعزه ْبنه مه ْدته مه ده امه ره الهْت : كه ا. نهعهمْ : أهْنِت؟ قه اله هلهه ا : قه ِعي مه تَّى تهضه حه

ْطنِِك  اله . يِف به ُجٌل مِ : قه ا ره لههه فه كه ، وه لَّمه سه ْيِه وه له ىلَّ اهللَُّ عه أهتهى النَّبِيَّ صه ْت، فه عه ضه تَّى وه اِر حه نه اأْلهْنصه

اله  قه اله : فه قه ُة، فه اِمِديَّ عهِت اْلغه ضه ْد وه امه : قه قه ْن ُيْرِضُعُه، فه ِغرًيا لهْيسه لهُه مه ا صه هه لهده ُع وه ده ته ا وه ْرمُجُهه إًِذا اله نه

اله  قه اِر، فه ُجٌل ِمنه اأْلهْنصه اله : ره بِيَّ اهللَِّ، قه ا نه اُعُه يه ضه َّ ره ا: إيِله ههه مجه ره ا. فه اله هلهه ُه قه ٍة أهنَّ ايه يِف ِروه بِي : وه اْذهه

لِِدي تَّى ته اله . حه ْت، قه لهده امَّ وه له ْفطِِميهِ : فه تَّى ته أهْرِضِعيِه حه بِي فه ِدِه . اْذهه بِيِّ يِف يه ْتُه بِالصَّ ْتُه، أهته طهمه امَّ فه له فه

ُة ُخ  رْسه
قهالهْت كِ ُجٍل ِمنه : ْبٍز، فه بِيَّ إىِله ره فهعه الصَّ ده ، فه امه له الطَّعه ْد أهكه قه طهْمُتُه، وه ْد فه بِيَّ اهللَِّ قه ا نه ا يه ذه هه

الُِد ْبُن ا ُيْقبُِل خه ا فه ُوهه مجه ره ، فه ره النَّاسه أهمه ا، وه ْدِرهه ا إىِله صه ُحِفره هلهه ا، فه ره هِبه ، ُثمَّ أهمه ِمنيه
لِ املُْْسلِ يِد ْلوه

ْيِه  له ىلَّ اهللَُّ عه اله النَّبِيُّ صه قه ا، فه بَّهه ٍد، فهسه
الِ ْجِه خه ىله وه ُم عه حه الدَّ تهنهضَّ ا، فه هه ْأسه ى ره مه ره ْجٍر فه لَّمه بِحه سه : وه

اِحُب  ا صه ه اهبه ًة لهْو ته ْوبه ابهْت ته ْد ته ِدِه لهقه ْفيِس بِيه الَِّذي نه وه ُد فه
الِ ا خه ْهاًل يه ْكٍس لهُغِفره لههُ  -مه ا، . مه ره هِبه ُثمَّ أهمه

ُدفِنهْت  ا، وه ْيهه له ىلَّ عه اُه ُمْسلِمٌ  .« فهصه وه  .ره

 كم املدة ؟ : الشاهد

وذهبت  إليه وقال هلا ارجعي حتى تضعي فرجعت  متام ْحلهاكانت حامل ثم انتظرت  

وقالت طهرين يا رسول اهلل فأقام عليها احلد وحد املحصن ،فوضعت الولد ورجعت له 

فقام يصىل  فأقام عليها احلد بالرجم حتى املوت ؛كان أو امرأة الرجم حتى املوتاملتزوج رجل 

عليها فقيل له يا رسول اهلل أُتصيل عىل زانية فقال واهلل لقد تابت توبة لو قسمت عىل  سبعني 

 .من أهل األرض لوسعتهم

 :السؤال



 

 

25 

ختربه ملمكن أال طهر وكان من اتوقالت أهنا زنت وتريد أن تملسو هيلع هللا ىلص سول ملاذا ذهبت إىل الر 

الذنوب التي  -وكان هلا ذلك   –ما فعلت كام يذنب أي واحد منا وتتوب إىل اهلل وتندم عىل 

لكن ، ُيعاقب عليها بإقامة احلدود عندما يتوب العبد منها ال يدرى هل غفرها اهلل له أم ال 

احلد فاهلل كريم ال إذا أقيم عليه ملسو هيلع هللا ىلص  كذا قال رسول اهلل ( احلدود كفارات ) كفارة إقامة احلد 

فإذا ُأقيم عليه احلد يف الدنيا فإنه ال يعذبه يف اآلخرة ،الغامدية  ،يعذب اإلنسان مرتني بذنبه 

 ...ةأرادت أن تضمن قُبول توبتها عند املوت وأن ال ُتعذب بعقوبة الزنا يوم القيام

 يا اهلل من هؤالء؟

 وما هذه العقول والقلوب ؟

املهم أن  ،ال َيم لدَيا كل هذا لكن ، سها والبنها العار والفضيحةت لنفجلبيف نظر الناس هي 

هي ال تعلم  وإذا قال شخص كان من املمكن أن تتوب ُتبعث يوم القيامة وقد تاب اهلل عليها

ختاف اهلل رب العاملني مع ، هي خائفة ال تريد أن تضع نفسها يف احتامالت ( احلدود كفارات )

 .. أهنا زنت

ُأناس مل يرتكبوا هذا الذنب وال نصفه ولكن ليس يف قلوهبم  مثقال ذرة من هذا  نانحن اآلن بين

والقضية ليست قضية معصية زلت فيها القدم ولكنها قضية قلوب تستشعر عظم  ،اإليامن

 ..الذنب وعظم من أذنبت يف حقه هذا هو املهم

بِله هذه التوبة وما إًذا التوبة والرجوع ال ينبغي أن ُيصاحبهام  طمأنينة وركون إىل أ ن اهلل قد قه

 !أدراين أن اهلل قبل التوبة

أن قلبه  فريى، خريا اهلل منه ياإلنسان يظل دائاًم يستغفر ويستحرض الذنب وهكذا حتى ُيرِ 

 .ليس جمرد ترك الذنب فحسب، تقطَّع عىل هذا الذنب
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 من عالمات اهتام التوبة أيًضا

 .بعد التوبةأعاماًل صاحلة  داثوعدم استحمجود العني واستمرار الغفلة ◘

  ُكر الذنب  :مجود العني ذه لكن  تاب نعم أذنبنا و : فيقول، البكاء عليهالتأثر أو عدم مع أي ته

 ..اهلل علينا و احلمد هلل

 عيل إن  من املفرتضفأنا تبت اليوم ، نتوب من أشياء ومازلنا يف غفلة  :استمرار الغفلة

 ..صاحلة أن أستحدث أعاماًل  كانت صادقا

  ا جمحفة أو صعبة عىل نفوس املسلمني وقتئذرشوط هفي صلح احلديبية كان  معلوم أن

بِىَّ اهللَِّ " ْيُت نه أهته طَّاِب فه ُر ْبُن اخْله اله ُعمه قه اله ملسو هيلع هللا ىلصفه ا قه قًّ بِىَّ اهللَِّ حه لهْسته نه ُقْلُت أه ىله . «بهىله »فه لهْسنها عه ُقْلُت أه

ىله الْ  ا عه نه ُدوُّ عه قِّ وه اله احْله اله . «بهىله »بهاطِِل قه نِيَّةه ىِف ِدينِنها إًِذا قه لِمه ُنْعطِى الدَّ ُسوُل اهللَِّ، »ُقْلُت فه ى ره إِنِّ

ى ْهوه نهارِصِ لهْسُت أهْعِصيِه وه اله . «وه نهُطوُف بِِه قه نهْأتِى اْلبهْيته فه ا سه ُثنها أهنَّ دِّ لهْيسه ُكْنته ُُته ، »ُقْلُت أهوه بهىله

ُتكه أه  ْ ْخربه
أه امه فه ْأتِيِه اْلعه ا نه اله ُقْلُت اله . «نَّ اله . قه ٌف بِهِ »قه ُمطَّوِّ إِنَّكه آتِيِه وه ُقْلُت . «فه ْكٍر فه ا به ْيُت أهبه أهته اله فه قه

اله بهىله  ا قه قًّ بِىَّ اهللَِّ حه ا نه ذه لهْيسه هه ْكٍر، أه ا به ا أهبه ىله اْلبهاطِ . يه ا عه نه ُدوُّ عه قِّ وه ىله احْله لهْسنها عه ىله ُقْلُت أه اله به . ِل قه

ُسوُل اهللَِّ  ُه لهره ُجُل، إِنَّ ا الرَّ ه َيُّ
اله أه نِيَّةه ىِف ِدينِنها إًِذا قه لِمه ُنْعطِى الدَّ ْهوه ملسو هيلع هللا ىلصُقْلُت فه ُه وه بَّ ْعىِص ره لهْيسه يه وه

قِّ  ىله احْله ُه عه اهللَِّ إِنَّ وه ْرِزِه، فه اْستهْمِسْك بِغه ُه، فه ارِصُ دِّ . نه انه حُيه لهْيسه كه ُطوُف ُقْلُت أه نه نهْأتِى اْلبهْيته وه ا سه ُثنها أهنَّ

امه ُقْلُت اله  ْأتِيِه اْلعه كه أهنَّكه ته ه ْخربه
أه ، أهفه اله بهىله ٌف بِهِ . بِِه قه ُمطَّوِّ إِنَّكه آتِيِه وه اله فه  صحيح البخاري ".قه

ْهِرىُّ  اله الزُّ ُر  ":قه اله ُعمه ال: قه ْعامه
لِكه أه ِمْلُت لِذه  "فهعه

 يف قرار أخذه بالصلح مع الكفار ملسو هيلع هللا ىلص قد أخطأ لكونه قد راجع النبي فخرج عمر وشعر أنه 

 ..يف هذا العام 
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ما رآه صواًبا للمسلمني رجع عمر وحزن ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وفعلأنه بعد ما انتهت القضية : الشاهد

 .هذا ما أريد أن أصل إليه ...  (فعملت لذلك أعاماًل : )فقال عمر ،حزًنا شديًدا

حاشاه لكن كل ما هنالك أنه كان .. وال أن يتعاىل عليه أبًدا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي ما قصد عمر أن يراجع ال

حيب دين اهلل ويرى أن رشوط الكفار فيها الم للمسلمني فأراد أن ، لدينه  وغضبة عنده ْحية

ندم  جًدا  هلكن، هذا عمر وما أدراك من عمر و، يرفع هذا الظلم عن املسلمني وينرص الدين

شيًئا ثم يقوم عمر بمراجعته  قراًرا أو يقولملسو هيلع هللا ىلص كيف يأخذ النبي  ،عىل ردة فعله حيال األمر

 .ففعلت أو عملت لذلك أعاماًل : فقال  ،عظيام ااعتربه ذنبملسو هيلع هللا ىلص يعنى جمرد مراجعته للنبي ، فيه

مل ملسو هيلع هللا ىلص وُيروى عنه أنه كان يعتق العبيد ويتصدق باألموال كل هذا ألجل كلمة قاهلا أمام النبي 

 .يكن من املفروض أن ُيصدرها

 هذا هو الندم احلق والتوبة النصوح واملتاب الذي هو اإلقالع عن القبيح  وُتري كل مجيل

 ؟الصاحلة بعد ترك الذنب العبد بالفعل يتوب ولكن أين هو من األعامل

 ؟أين قيام الليل 

 ...وكثرة االستغفار

 ...والسنن الرواتب 

 ......والصدقات

 ...وخدمة املسلمني واألعامل

 ....القرآن وتالوة وحفظ

 ؟ أين دليل صدق التوبة، أنا تبت فأين األعامل
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 : عالمات التوبة املقبولة الصحيحة

 :أن يكون حاله بعد التوبة خرًيا مما كان عليه قبلها (7

رُي احلال عام كان قبلها   اللسان )أول عالمة حتى نعلم أن اهلل قد قبل توبة العبد هي تهغه

تلك فل يشء تغري مع اهلل سبحانه وأصبح أفضل، ك( اخُلُلق_القلب_احلال_الكالم _

 .عالمة قبول

 :يزال اخلوف مصاحًبا له فال يأمن مكر اهلل طرفة عني ال  (2

 اخلوف وعدم الطمأنينة وعدم الركون إىل هذه التوبة ، وهذا أيًضا من عالمات صحة التوبة ،

قد أبىل بالء حسنًا وال أرى البعض ممن يتوب يركن إىل هذه التوبة و يشُعر أنه هبذه التوبة 

واهلل أعلم ربام يرجع مرة أخرى للمعصية وأشد منها ، ُياف عىل نفسه من السقوط مرة أخرى 

 .وعندما يرجع للمعصية قد يموت عىل ذلك 

 فالبد أن يتحرك القلب باخلوف من اهلل

 (اخلوف أصبح ضعيًفا جًدا يف القلوب )  

التي تتضمن اخلوف  اخلوف ركن من أركان العبادة ف ،بل البد أن ُياف اهلل كام يرىض اهلل 

والذل يعني اخلوف  ،أليست هذه هي أركان العبادة كامل احلب وكامل الذل، والرجاء

  .واالنكسارأال يأمن مكر اهلل طرفه عني

 [فصلت]﴾(13)َألَّا َتَخاُفوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن﴿:قال تعاىل
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نَِّة الَّتِي ُكْنُتْم ﴿يقولون  املالئكةيف اللحظة التي نسمع فيها   وا بِاجْله أهْبرِشُ ُنوا وه زه ْ اله ُته اُفوا وه ه أهالَّ خته

ُدونه  أما قبل ذلك فال يمكن له أن يتخىل  ،هنا يمكن أن يطمئن العبد وال ُياف   ﴾(13)ُتوعه

 .فقد ُسلب منه ركن من أركان العمل  عن اخلوف طرفة عني وإذا ُسلب منه اخلوف  

ِرهاان( 1                                  :خالع قلبه وتقطعه ندًما وخوًفا وهذا عىل قدر ِعظهم اجلناية وِصغه

نهْوا ِريبهًة يِف ُقُلوهِبِْم إِ ﴿عندما قرأ قول اهلل (:هذا تأويل سفيان بن ُعيينة) اُل ُبنْيهاهُنُُم الَِّذي به زه الَّ اله يه

كِيٌم  لِيٌم حه اهللَُّ عه ْم وه طَّعه ُقُلوهُبُ قه  [ التوبة]﴾(773)أهْن ته

تقطع قلوهبم بالتوبة واملقصود أن التوبة لن تكون صحيحة إال إذا تقطع  قلب : قال

صاحبها وال ريب أن اخلوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب 

 لتوبة ألنه يتقطع قلبه حرسات ،وانخالعه وهذا من تقطعه وتلك هي حقيقة ا

اإلنسان التائب توبة صحيحة البد أن يستحرض معنى هذه اآلية وهو يقرأها يف 

 .سورة التوبة

 ..تقُطع القلب خوًفا من سوء اخلامتة وسوء العاقبة : أمر األخر هو◘

 رة ، من مل يتقطع قلبه عىل ما فرط حرسة وخوًفا تقطع قلبه يف اآلخ":ابن القيمكام يقول  

الذي مل يتقطع قلبه يف الدنيا عىل ما فرط من معايص وذنوب تقطع قلبه يف اآلخرة  فلو أن 

 :احلرسات واألمل مل حيققه العبد يف الدنيا فستكون احلرسات واآلالم يف اآلخرة يقول تعاىل

 "[الزمر] ﴾(65)ْنُت َلِمَن السَّاِخِريَنَأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَرَتا َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُك﴿

هذا يوم القيامة تتحرس النفس وتقول يا خسارة أنا فرطت وأضعت وما ألتفت إىل أوامر اهلل ، 

 !حينئذتتحرس يوم القيامة ولكن يوم ال ينفع الندم ماذا يفعل الندم 
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 اآلفاتسلف من فإذا مل نسع ىف الدنيا أن يتقطع القلب ويتحرس وينفطر حزًنا عىل ما  

سيالزمنا التقطع واحلرسات  ،ىف اإلصالحاملسلم  بدأ يوالذنوب واملعاىص وأمراض القلوب و

 :يقول تعاىل ،يوم القيامة والعبد إما تائب وإما اامل وال وسط بينهام وهذه إشكالية

ِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن النَِّساِء َوَلا َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَن ﴿
 [                            النور]﴾(17) َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

طب اهلل خا ىف مكةملسو هيلع هللا ىلص سنة هي ُعمر دعوة النبي  71هذه سورة مدنية نزلت ىف املدينة  بعد      

بعد إيامهنم وصربهم وهجرهتم وجهادهم ثم علق  هبا أهل اإليامن وخيار خلقه أن يتوبوا إليه

ول عزَّ وجل حتى تشعرك بالرتجي يق (لعل)الفالح بالتوبة تعليق املسبب بسببه وأتى بأداة 

ىف  وأذى  سنة ىف عناء وشقاء  71بعد األنبياء وقد مكثوا  اخللقأفضل ، للصحابة خرية اخللق 

وتركوا األموال والديار والعشرية وذهبوا إىل  وأيًضا هاجروا، ال يعلمه إال رب العاملني مكة 

 ،وأعامل الرب املختلفةكاجلبال فضاًل عن الصيام والقيام التي هي عامل األكل هذه بعد  ،املدينة

لفظ مجيًعا من ألفاظ العموم يعنى إذا دخل عىل نص عم  ( وتوبوا إىل اهلل مجيًعا) يقول احلق هلم 

هه )بكر الصديق حتى أصغر صحايب أي ليس فيه استثناء ،من أول أبى  يُّ ِيًعا أه ُتوُبوا إىِله اهللَِّ مجه وه

ُحونه 
ُكْم ُتْفلِ لَّ  [النور]((17)املُْْؤِمنُونه لهعه

هذا نص عام جلميع األمة لكن أقصد ، يقول ألبى بكر ُتب ولعمر ُتب وعائشة وفاطمة توبوا 

إىل  توبة وهناك إشكالية أنه  كم نحتاج !أنه ىف هذا الوقت يقصد الصحابة توبوا فكيف بنا

 يقول من أي يشء أتوب ؟ : عندما يقطع األخ باًعا ىف الدين ثم ُيقال له ُتْب 

عايل وقطع أنا أتكلم عن نموذج املفرتض أنه وصل إىل مستوى )ىف الدين له باعهو يرى نفسه 

 (شخص عادي وبالتايل فاألدنى أوىل بالتوبةال ، مسافة طويلة يف الطريق
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 .يرى نفسه أصبح شيًخا وله أتباع وُمستمعني وال حيتاج إىل توبة هوف 

 ال واهلل هذا ضالل ىف الفكر

 :وقال تعاىل

ُونه ﴿
ُأولهئِكه ُهُم الظَّاملِ ُتْب فه ْ يه ْن مله مه  [احلجرات]﴾(77)وه

خص نال ش، إًذا اامل  ومفلح،لعلكم تفلحون والثانية فأولئك هم الظاملون: اآلية األوىل 

إما جنة و إما في النهاية كام ىف اآلخرة ف، بينهامء وال يوجد يش ،النجاح وشخص ااملالفالح و

 .كذلك إما تائب وإما  اامل لنفسه،  بينهامنار وال يوجد يشء 

 ...الفطرة تأبى القبائح

األخالق العالية اإلنسان مفطور عىل حب و ،من لطائف التوبة أن فطرتك أصاًل تأبى القبائح

من و وإحساهنا من كرمها الو وجدت شخصية كريمة جتد نفسك مرسورف، رمواإلحسان والك

وفطرة أنه ، هذه فطرة ىف اإلنسان حيب حماسن ومكارم األخالق واألمور الطيبة، كالمها الطيب

يكره القبائح هذه الفطرة الطيبة التي تتلوث والعقل السليم الذي مل ينتكس والقلب السليم 

 .أبًدا القبائح الذي مل ينعكس بفكره يأبى

امرأة عارية  متشى ىف الشارع من دون أن نعرف حكم العري  فإن الفطرة الطيبة رأينا  لو ف

نظر ألن الفطرة ي البعض  ،جتعلنا ال نستطيع النظر إليها هذا لو كانت فطرتنا مازالت سليمة

، ها بكثرة املعاىص ورؤيتها  واالختالط بأهل وهاأفسد ،تلوثت ومل تعد سليمة وفسدت

 .األمور التى كانت فطرية عند اإلنسان يأباها مل يعد يأباهاف

 عن أي يشء أسلمت؟ملسو هيلع هللا ىلص قيل ألحد األعراب وقد أسلم ملا عرف دعوته 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصوماذا رأيت منه فدلك ذلك عىل  أنه رسول اهلل 
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 فقال العقل  ،وال هنى عن يشء ما أمر بِشء فقال العقل ليته هنى عنه": قال األعرايب  

 "ر بهليته أم

أعرايب جاء من البادية مل يدرس علوم  وال مصطلح وال حديث وال يشء أبًدا  هذه فطرة سليمة

: قال ؟ سألوه ما سبب إسالمكملسو هيلع هللا ىلص رجل جاء من البادية يرعى الغنم أسلم واتبع النبي 

يعنى ، ليته مل يأمر عقيل  مل يقل  حممد صىل اهلل عليه وسلمجلست أفكر بعقيل كل يشء أمر به 

والعفة وعدم الكذب والغش واحلقد واحلسد وكل والرب واإلحسان أمر بالصالة والصيام  ملا

فقد  ،وال أحل شيًئا فقال العقل ليته حرمه، ليته مل يأمر هبا العقل هذه األمور التى أمر هبا مل يقل

  هنى اإلسالم عن اخلمر والزنا والربا وعقوق الوالدين وسوء اخللق كل هذه نواهي اإلسالم

ال ف، الوالدين أو املال احلرام العقل يوجد عقل سليم يقول ليته أباح اخلمر أو الزنا أو عقوقال

  .يوجد أمر ىف الرشيعة إال وفيه اخلري وال هني ىف الرشيعة إال  وفيه الرش 

 :قال تعاىل 

َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ( 111)َن َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعو﴿
 [ املؤمنون] ﴾(775) َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم

بعدما  ههل تظنون أن مستحيل،فهذا  ، تعاىل اهلل امللك احلق عن السفه والعبث وأن ُيلقنا سدى

 اهلل امللك احلق عن هذه اىلفتع، ! ولن يكون هناك عقاب وال حسابه إلي نرجعخلقنا لن 

لقد خلقنا اهلل سبحانه لغاية وأمر وللعبادة وإذا مل يتبرص اإلنسان هبذه األمور يكون قد ، األمور

ُهْم }والعياذ باهلل يقول سبحانهعقله  ُطمس له ْجعه ْن نه يِّئهاِت أه ُحوا السَّ ه ِسبه الَِّذينه اْجرته ْم حه
 أه

نُوا الَِّذينه آمه ِمُلوا الصَّ  كه عه ُكُمونه وه ْ ا حيه اءه مه ْم سه هاهُتُ ممه يهاُهْم وه ْ اًء حمه وه اِت سه  [اجلاثية] {(27)احِله

اهلل يقول   هناك فريق يطيع وفريق يعيص، هذه أيًضا لتقف مع نفسك وُتاول أن تتوب إىل اهلل 

 ومنجرتح واقرتف السيئات وجترأ عىل معاىص اهلل الك ىف القرآن ال يوجد تساوى بني من 
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هذا حكم يسء ألنه يناىف كامل عدل اهلل أن : هذا لن حيدث  أبًدا ساء ما حيكمون ، شعوخ أطاع

يناىف عدل اهلل وسامحة  هذا، يساوى العايص مع الطائع واملقبل مع املدبر والشقي مع التقى

 .انتبهوا لكل هذه األمور ، اإلسالم والرشيعة فلن حيصل 

 :يقول اهلل تعاىل

ُل الَِّذينه ﴿ ْجعه ُل امْلُتَِّقنيه  أهْم نه ْجعه املُْْفِسِدينه يِف اأْلهْرِض أهْم نه اِت كه احِله ِمُلوا الصَّ عه نُوا وه آمه

ارِ  اْلُفجَّ  [ص]﴾(21)كه

ينكر عىل من جيعل القبيح كالِشء اجلميل والفاجر كالطائع ف، نكار ستلالهذا سؤال استفهام 

 .إلنسان البد أن يتدبر هذه األمور فا، ملسلم كالكافروا

بحانه ىف شأن العصاة الذين ماتوا عىل غري توبة وحصل هلم الندم واحلرسات عند لقاء وقال س

 :اهلل ىف اآلخرة

ِعرِي ﴿ اِب السَّ ا ُكنَّا يِف أهْصحه ْعِقُل مه ُع أهْو نه اُلوا لهْو ُكنَّا نهْسمه قه  [امللك]﴾(73)وه

ة، أسمع لو كنت أسمع سمع إجاب يقول: ُيقال وأصحابه ىف النار ؟ أين جاء الندم هذا الكالم

سمع ف، اسمع أوامر اهلل فآتيها ، اسمع احلرام اجتنبه ، أسمع املوعظة أنتفع هبا ، الدرس وأنفذ 

اإلجابة هو رؤية العقل للقبيح قبيًحا فيجتنبه ورؤيته للصحيح صحيًحا فيأتيه لكنهم مل 

، هنمجهم وما ترتب عىل إعراضهم وعدم السمع واإلجابة ؤان جزاكف ،يسمعوا ولو يعقلوا

ومن  ،نعوذ باهلل من نار جهنموفيها مقامع من حديد قعرها بعيد وحرها شديد  والتي هي

  !!كل هذه أمور يطيق
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 ...تأخري التوبة من الذنب ذنب حيتاج لتوبة

التوبة ىف حد ذاته  ذنب آخر  يعنى تأخري، تأخري التوبة ذنب وهذا أمر قد ال يلتفت إليه الكثري 

ف وغًدا وبعد غٍد  غري الذنب الذى يقيم عليه العبد، شخص أذنب يعلم أنه مذنب هو ُيسوَّ

 ذنب آخر حيتاج إىل توبة ملاذا ؟ ذاتههذا التأخري ىف حد ، والشهر القادم 

ويستهني ، ويأمن مكر اهلل، ويطول به األمد، روغان الثعالب يروغ ألنه خالل فرتة التسويف

 ...ا أخرىكل هذه أمور تعد ذنوب...ويعد وُيلف، أكثر وأكثر بأوامره

الدرس سأل اهلل أن يرشح صدوركم ويكون عن التوبة أ الدينا ذنوب وسمعنا اليوم درس _

إىل  سنحتاج، عنا عن الذنب اآلن وأعلنا توبتناأقلفإن   - وأنا أولكم -ىف هدايتكم مجيًعا  اسبب

ومل نلق  ،حرمة تلك الذنوب ومل نعريها سمعا هااألعوام املاضية التي علمنا فيتوبة أخرى عن 

 اهلا باال واستهنا فيها بأمر التوبة وسوفن

 :قول اهلل سبحانه وأكثر ما يفيق العبد من غفلته أن يتذكر دائاًم 

ْدرِ ﴿ ا ته مه ًدا وه ْكِسُب غه ا ته اذه ْفٌس مه ْدِري نه ا ته مه ُوُت وه ْفٌس بِأهيِّ أهْرٍض مته لِيٌم  ي نه إِنَّ اهللَّه عه

برِيٌ   [  لقامن] ﴾(14)خه

بأي أرض  التي يموت فيها وال وال اللحظة وال الدقيقة ال أحد يعلم ماذا يكسب غًدا وال

سوف ن ناوجتعلنا ى والنفس والدنيا التى تتسلط عليالشيطان واهلوجاهد علينا أن نف ،يموت

ملوت وأن يتقبل منا ومنكم جزاكن اهلل خرًيا أسأل اهلل أن يرزقنا توبة وهداية قبل ا ،التوبة

 .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 

      


