
   



  

  ٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  االفتتاحية
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسـهِم لَـا   : قال تعاىل

 فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت
يمحالر ]٥٣: الزمر.[  

وعمال متقـبال  .. وإنابة كاملة .. اللهم إنا نسألك توبة صادقة
  .يا رب العاملني

  
  
  

* * *  



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٦  
 

  اإلهـداء
تغمـده اهللا  . الشيخ إبراهيم حقـي / إىل روح والدي العالمة

بواسع رمحته، وأسكنه الفردوس األعلى مع النبـيني والصـديقني   
  ..والشهداء وحسن أولئك رفيقا 

خاشـع حقـي الداعيـة    / وإىل أخي مساحة الشيخ الفاضـل 
  .اإلسالمي

.. ياته على طاعتك، وامحه مـن كـل مكـروه   اللهم أطل ح
وأحسن عمله يف دينه ودنياه وإىل من يبحـث عـن السـعادة يف    

وإىل من يرغب أن ينور اهللا قلبه بنور اإلميان، أهـدي إىل  . الدارين
  ..اجلميع هذا اجلهد املتواضع

  .واهللا ويل التوفيق والسداد



  

  ٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  توبة وندامة
  

  أنا العبد الذي كسب الذنوب
  

ــاوصــدته ا     ألمــاين أن يتوب
  أنا العبد الذي أضحى حزينـا   

  
ــا   ــه قلقــا كئيب   علــى زالت

  أنا العبد الذي سطرت عليـه   
  

  صحائف مل خيف فيها الرقيبـا   
  أنا العبد املسيء عصيت سـراً   

  
  فمايل اآلن ال أبدي النحيبـا   

  أنا العبد املفرط ضاع عمـري   
  

  فلم أرع الشـبيبة واملشـيبا    
ـ       ج حبـر أنا العبد الغريـق بل

  
  أصــيح لرمبــا ألقــى جميبــا  

  أنا العبد السقيم من اخلطايـا   
  

  وقد أقبلت ألـتمس الطبيبـا    
  أنا العبد املخلف عـن أنـاس    

  
  حووا من كل معروف نصيبا  

  أنا العبد الشريد ظلمت نفسي  
  

  وقد وافيت بـابكمو منيبـا    
  أنا العبد الفقري مددت كفـي   

  
  إليكم فادفعوا عين اخلطوبـا   

  غدار كم عاهدت عهـدا أنا ال  
  

  وكنت على الوفاء به كـذوبا   
  أنا املقطوع فارمحين وصـلين   

  
  ويسر منك يل فرجـا قريبـا    

  أنا املضطر أرجو منك عفـواً   
  

  ومن يرجو رضاك فلن خييبـا   
    



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٨  
 

  املقدمـة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بـاهللا  

ن يهده اهللا فال مضل له ومـن  م. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له . يضلل فال هادي له

يقبل  -سبحانه وتعاىل–امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 
ويفرح بعودة عبده العاصي إليـه  . التوبة من عباده ويعفو عن كثري

. يه وخليلـه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصف. بالليل أو بالنهار
بلغ الرسالة وأدى األمانة فكان خري من بلغ عن ربه عـز وجـل   

  :أما بعد... وصلى اهللا وسلم
فالتوبـة  . فإن كل ابن آدم خطاء وخري اخلطـائني التوابـون  

فباب التوبة مفتوح . واالستغفار سبيل املؤمن ملرضاته سبحانه وتعاىل
تطلع الشمس من ال يغلق أمام أحد إال حني تبلغ الروح احللقوم أو 

  .مغرا
فهو عز وجل . ولقد يسر اهللا أمر التوبة، وفتح أبواا ملن أرادها

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتـوب  
وباب التوبة مفتوح للكفار واملشـركني واملرتـدين   . مسيء الليل

  .واملنافقني والظاملني والعصاة واملقصرين
جل وعال من أجل العبادات وأحبها إليه، ومـن  التوبة إىل اهللا 

أوسع الطرق إىل رمحته وجنته وعطائه، ورضوانه؛ ألا توجب الذل 
واخلضوع واالنكسار بني يدي اهللا سبحانه، واالعتراف بالـذنب  
والتقصري يف جنب الرب تبارك وتعاىل، ففيها تظهر مالمح العبودية 



  

  ٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

ه اليت خلقه اهللا عليها من يف أمسى صورها، وا ينزل اإلنسان منزلت
النقص والضعف والتفريط واخلطأ واجلهل والظلم فهـي اعتـراف   

  .بنقص العقل وضعف النفس وإقرار بالكمال هللا وحده ال شريك له
لذلك فإا منزلة مل يستغن عنها األنبياء املرسلون، وال العبـاد  

لذلك الصاحلون، وال األولياء املقربون، فهي مبثابة الروح للجسد، 
وتوبوا إِلَى اللَّه جميعـا أَيهـا   : قال تعاىل خماطبا عباده املؤمنني

  .)١(الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ
تذكر أنك إنسان، وأن اإلنسان معرض للخطـأ  : أخي الكرمي

والعصيان، واقتراف الـزالت والسـيئات، وركـوب املعاصـي     
لق إال من عصمه اهللا يف تبليـغ  فال أحد معصوم من اخل. واخلطيئات

طأ، وال حيلة من الزلل لذا فإنه ال حميد لك عن اخل. وحيه ورسالته
علم حفظك اهللا أن التوبة من الذنوب هي حياة النفوس فا. والعطب

وإن اهللا عز وجل يفـرح بتوبـة   . والقلوب، بل هي طريق السعادة
ـ  ه متاديـه  عبده فرحا أكيدا ويقبل منه أعذاره وانكساره، ويكره ل

وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُـو  : قال تعاىل. وإصراره
  .)٢(عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ

فمن أراد الرجوع إىل الطريق املستقيم فال عليه إال أن يبـادر  
ه وبينها، بالتوبة، ويقلع عن الذنوب من قبل أن يأيت يوم حيال فيه بين

. فيتحسر على ما فرط، ويضيق ذرعا مبا وصل إليه من واقع مريـر 
                              

  .٣١: نورسورة ال) ١(
  .٢٥: سورة الشورى) ٢(



  
التوبة من املعاصي والذنوب
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فليشمر املسلم عن ساعد اجلد وليتب إىل اهللا بلسانه ويعزم بقلبـه  

علّ اهللا يقيـل عثرتـه،   . حمققا مدلول التوبة باإلميان والعمل صاحل
  .ويقبل أوبته ويغفر ذنبه

نابة، وأن تفتح ألدعيتنـا  اللهم إنا نسألك أن توفقنا للتوبة واإل
أبواب اإلجابة، ونسأل اهللا أن يتقبل عملنا هذا وغريه من األعمال 

وصـلى اهللا  . الصاحلة خالصة لوجهه الكرمي إنه مسيع جميب للدعاء
  .تعاىل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



  

  ١١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  التوبة من البيان اإلهلي
كَلمات فَتاب علَيه إِنه هـو   فَتلَقَّى َآدم من ربه: وقال تعاىل
يمحالر ابوالت)١(.  

من رمحة اهللا ولطفه بآدم وذريته أن علمه كلمات يسـتوجب  
ا الرمحة والغفران، وهي كلمات االعتراف بالذنب وإعالن التوبة 
وطلب العفو، ويف هذا فضل االستغفار، وأن الذنب قد تكون فيـه  

د ـ إذا تاب وأناب ـ من االنكسار والنـدم     مصاحل عظيمة للعب
  .واالجتهاد يف الطاعة والبكاء واخلوف والتواضع لعباد اهللا

إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئك أَتوب : وقال تعاىل
يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع)٢(.  

ابوا عما أسـرفوا، ونـدموا   إال الذين رجعوا عما اقترفوا، وت
وأقلعوا واعتذروا إىل رم وأصلحوا ما سبق أن أفسدوه، وأظهروا 
ما كتموه، فهؤالء يقبل اهللا توبتهم، ويغسل حوبتهم، ويغفر زلتهم؛ 

أنابوا؛  بالعفو إذا تابوا، وباإلحسان إذا ألنه تواب يرجع على عباده
إليه ويتغمده  وألنه رحيم ال يؤاخذ بذنب غفره لصاحبه، بل حيسن

  .برمحته
  .)٣(إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين: وقال تعاىل

                              
  .٣٧: سورة البقرة) ١(
  .١٦٠: سورة البقرة) ٢(
  .٢٢٢: سورة البقرة) ٣(
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: فهو سبحانه حيب التائب من األوزار، واملتطهر من األقـذار 

ألن الذنب دنس على النفس، والقذر رجس على اجلسم وجنـس،  
  .فطهارة األرواح واألجسام بترك األقذار واآلثام

إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِميانِهِم ثُم ازدادوا كُفْـرا  : وقال تعاىل
  .)١(لَن تقْبلَ توبتهم وأُولَئك هم الضالُّونَ

إن اليهود الذين كفروا بعيسى بعد أن آمنوا مبوسى مث ازدادوا 
وفجورا  هؤالء زادوا شرا إىل شر، طغيانا وعتوا فكفروا مبحمد 

إىل فجور، هؤالء اخلونة املعرضون الناكثون لعهد اهللا ال يقبـل اهللا  
سبحانه وتعاىل توبتهم؛ ألم ال يتوبون إال عند املـوت وال يغفـر   
ذنوم، وال يتجاوز عنهم؛ ألم ضلوا وأضلوا، وصدوا عن سبيل 

وأغرقوا يف الكفر وأمعنوا يف الضالل وأكثروا من  -عز وجل–اهللا 
  .دالفسا

إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُـونَ السـوَء   : وقال تعاىل
 كَانَ اللَّهو هِملَيع اللَّه وبتي كقَرِيبٍ فَأُولَئ نونَ موبتي ثُم الَةهبِج

  .)٢(عليما حكيما
الـيت   التوبة الصحيحة املتقبلة اليت يتوب اهللا على أصحاا هي

حتصل من قوم ارتكبوا املعصية عن سفه وجهالة، مث شعر أحـدهم  
بالذنب والندم واألسف واالنكسار، فعاد إىل ربه سبحانه وتعـاىل  
وأناب وأقلع واخنلع من ذنبه واعتذر إىل ربه، ال كالذي يرتكـب  

                              
  .٩٠: سورة آل عمران) ١(
  .١٧: سورة النساء) ٢(



  

  ١٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

األخطاء عن عمد إىل ربه تعاىل بعدما ارتكب الذنب عن سـفاهة  
اهللا سبحانه وتعاىل يغفر ذنبه، ويسـتر  وجهل، وأناب وصدق فإن 

عيبه، ويبدل سيئاته حسنات، ويكرم مثواه، ألن اهللا سبحانه وتعاىل 
–عليم مبن صدق يف توبته وعاد إىل مواله بإخالص، وهو حكـيم  

يضع كل شيء موضعه، ال يعذب غري من يستحق  -سبحانه وتعاىل
كمـة  العذاب، يعطي كل إنسان ما يستحقه من ثواب أو عقاب حب

  .متناهية، وقدرة فائقة
ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتـى  : وقال تعاىل

إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الَْآنَ ولَا الَّذين يموتـونَ  
يما أَلذَابع ما لَهندتأَع كأُولَئ كُفَّار مهاو)١(.  

والتوبة املتقبلة الصحيحة ال تعطَى ملن أسـرف يف اإلجـرام،   
واستمر على اآلثام، وارتكب احملارم بعمد، وقصر واستهزأ بوعـد  
اهللا سبحانه وتعاىل ووعيده فإذا فاجأه املوت وأخذ يعتـذر وأخـذ   
يتنصل من ذنوبه، هذا ليس ممن يستحق التوبة؛ ألنه أسر واسـتكرب  

ارم اهللا عز وجل وسوف بالتوبة وأخر اإلنابة وكذلك وجترأ على حم
ال يتاب على من مات كافرا، بل هو خالد خملد يف النار، فإن اهللا ال 
يقبل من كافر عمال وال شفاعة، وال يدفع عنه العذاب يوم القيامة 
دافع، هؤالء أعد اهللا سبحانه وتعاىل هلم العذاب األلـيم املوجـع،   

  .لعقاب املقيموالنكال الدائم، وا
وحِسبوا أَلَّا تكُونَ فتنةٌ فَعموا وصموا ثُم تاب : وقال تعاىل

                              
  .١٨: سورة النساء) ١(
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اللَّه علَيهِم ثُم عموا وصموا كَثري مـنهم واللَّـه بصـري بِمـا     

  .)١(يعملُونَ
ظن اليهود أن اهللا سبحانه وتعاىل لن يعاقبهم على ما فعلـوا،  

وا العمى على اهلدى، وصموا عند مساع احلق، مث تـاب اهللا  فاستحب
إىل رـم، فعـادوا إىل    عليهم لعلهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا

غيهم من جديد، فازدادوا عمى عن احلق، وصمما عن جرائمهم وب
مساع الرشد، وهذا فعل الكثري منهم، وأما القليل منهم فمهتد، واهللا 

اهلم وال مما أسروه واقترفوه، وسـوف  ال ختفى عليه خافية من أعم
  .جيازيهم بسوء صنيعهم، وقبح فعلهم

أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عـن عبـاده   : قال تعاىل
يمحالر ابوالت وه أَنَّ اللَّهو قَاتدذُ الصأْخيو)٢(.  

يتوب على من تاب ويرحم من  أمل يعلم هؤالء التائبون أن اهللا
أناب، فيغفر زالم ويتقبل صدقام؛ ألنه كثري الغفران ملن هجـر  
املعصية وأقبل إىل الطاعة وندم على الذنب، رحيم مبن صـدق يف  

  .توبته، فال يؤاخذه مبا سلف وال يعذبه مبا اقترف
ونَ التائبونَ الْعابِـدونَ الْحامـدونَ السـائح   : وقال تعاىل

الراكعونَ الساجِدونَ الَْآمرونَ بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَـرِ  
نِنيمؤرِ الْمشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحو)٣(.  

                              
  .٧١: سورة املائدة) ١(
  .١٠٤: سورة التوبة) ٢(
  .١١٢: سورة التوبة) ٣(



  

  ١٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

هؤالء األبرار ااهدون الذين وعدهم رم باجلنة هم التائبون 
لطاعـة لـرم،   من الذنوب ما ظهر منها وما بطن، املخلصـون ا 

احلامدون اهللا يف السراء والضراء، الصائمون أو املتفكرون يف خلـق  
اهللا، املداومون على الصالة، املكثرون من نوافلها، اآلمرون مبا حيبه 

، القـائمون  الناهون عما يكرهه اهللا ورسـوله   اهللا ورسوله 
أيهـا  –حبفظ الشرائع والتزام األحكام وترك النـواهي، وبشـر   

  .املؤمنني جبنات النعيم جزاء أعماهلم الصاحلة -لالرسو
وإِني لَغفَّار لمن تاب وَآمن وعملَ صالحا ثُـم  : وقال تعاىل

  .)١(اهتدى
واهللا كثري الغفران ملن صدق يف توبته من ذنبه، وصدق مبا جاء 
عند اهللا وعمل األعمال الصاحلة املشروعة، مث اهتدى إىل سـلوك  

  .الطريق املستقيم، واستقام على احلق
وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُـم  : وقال تعاىل

  .)٢(تفْلحونَ
عودوا أيها املؤمنون إىل طاعة اهللا بامتثال أمره واجتناب يـه،  

ية من وحتلوا باخلصال احلميدة واخلالل ايدة، واجتنبوا أفعال اجلاهل
الرذيلة والفاحشة واملنكر، عسى أن تنـالوا رضـوان اهللا وجنتـه    

  .ويتغمدكم برمحته
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَـا  : وقال تعاىل

                              
  .٨٢: سورة طه) ١(
  .٣١: رسورة النو) ٢(
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 فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت

 يمحالر *    كُميـأْتـلِ أَنْ يقَب ـنم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو
  .)١(الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ

لعباد اهللا الذي أكثروا من الذنوب وأسـرفوا   -أيها النيب–قل 
ال تيأسوا من رمحة اهللا لكثرة آثامكم وعظيم ذنوبكم، : يف املعاصي
يغفر كـل   -سبحانه–هللا واسعة، وجوده عظيم، وهو فإن رمحة ا

الذنوب ويعفو عن مجيع السيئات ملن تاب إليه وندم على ما فعل، 
بل يفرح اهللا بتوبته ويبدل سيئاته حسنات، ولو مل تكن التوبة أحب 

 -عليه السالم–شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه وهو آدم 
اقترف من اآلثام، تواب يعود بفضله  فاهللا كثري الغفران للعبد مهما

 وستره وعفوه على عباده رحيم بتلطف إليهم بإيصال أنواع احملاب
بأحسن األسباب، ويصرف عنهم املكاره، فحري باملسلم أن يفرح 
ذه اآلية وأن حيسن الظن بربه، وال ييأس من روح اهللا، وال يقنط 

من املعاصـي  من رمحة مواله، بل مهما فعل من الذنوب واقترف 
فليتب وليعد إىل ربه وليستغفر إهله و خالقه، فهنيئا للتائبني وقـرة  
عني للمنيبني ذا الفضل العظيم والثواب الكـرمي، ويـا بشـرى    
للموحدين ذا النداء من الرمحن الرحيم، ويا سعادة العبـاد ـذا   

بأمسائه احلسىن  -سبحانه–الكرم واجلود من الواحد األحد، فنسأله 
اته العلى أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا، وهذه أرجى آية يف وصف

  .القرآن عند الكثري
                              

  .٥٤-٥٣: سورة الزمر) ١(



  

  ١٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

وعودوا إىل ربكم باالستغفار والتوبة والندم وانقـادوا ألمـره   
واخضعوا حلكمه قبل أن يقع بكم عذابه ويدرككم عقابه وال يدفع 

  .عنكم أحد بأس اهللا فال راد لقضائه جل يف عاله
الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عـنِ   وهو: وقال تعاىل

  .)١(السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ
واهللا تعاىل هو الذي يتوب على من تاب وعاد إليـه وأنـاب   
فيقبل حسناته ويعفو عن سيئاته، واهللا يعلم ما يعمل العباد من خري 

  .على ذلكوشر، ال يغيب عنه شيء، وسوف حياسبهم 
يا أَيها الَّذين َآمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحا : وقال تعاىل

 نرِي مجت اتنج لَكُمخديو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسع
ن َآمنوا معه نـورهم  تحتها الْأَنهار يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذي

يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نورنا واغْفر لَنا 
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن)٢(.  

توبوا من كل ذنب توبـة ال رجـوع بعـدها    : أيها املؤمنون
م أن يغفر لكم السـيئات،  للمعاصي خالصة لوجه اهللا، عسى ربك

وميحو اخلطيئات، ويدخلكم اجلنات الـيت أارهـا مـن حتـت     
أشجارها، ونورها ملء قصورها يف يوم القيامة الذي ال خيزي فيـه  
اهللا نبيه وال عباده الصاحلني، وال يفضحهم وال يعذم، بل يسعدهم 
ويثيبهم ويعلي شأم، نورهم يسعى أمامهم، ويف أميام يـدعون  

                              
  .٢٥: سورة الشورى) ١(
  .٨: سورة التحرمي) ٢(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
١٨  

 
م بدوام هذا النور حىت يتم املرور على الصراط إىل دار احلبور، ر

مع غفران الذنوب، وستر العيوب، ورضوان عالم الغيوب؛ ألن اهللا 
على كل شيء قدير، غلب أمره على غريه، ونفذ حكمه مبا أراد، ال 

  .يرده راد
  التوبة من البيان النبوي

: اهللا  قال رسول: قال -رضي اهللا عنه–عن أنس بن مالك 
هللا أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان علـى  «

راحلته بأرض فالة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، 
فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته، فبينمـا هـو   

إذ هو ا قائمة عنده، فأخذ خبطامها، مث قال مـن شـدة   . كذلك
  .)١(»ي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحاللهم أنت عبد: الفرح

كل «: قال أن النيب  -رضي اهللا عنه–وعن أنس بن مالك 
  .)٢(»ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون

لـو  «: قـال  عن النيب  -رضي اهللا عنه–وعن أيب هريرة 
  .)٣(»أخطأمت حىت تبلغ خطاياكم السماء، مث تبتم لتاب عليكم

قال رسول اهللا : قال -ضي اهللا عنهر–وعن عبد اهللا بن مسعود 
 :»٤(»التوبة من الذنب أن يتوب منه مث ال يعود فيه(.  

                              
  .رواه مسلم) ١(
  .رواه الترمذي وابن ماجة وأمحد والدرامي) ٢(
  .رواه ابن ماجة) ٣(
  .رواه أمحد) ٤(



  

  ١٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

: قال عن النيب  -رضي اهللا عنه–وعن أيب موسى األشعري 
إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسـط  «

  .)١(»يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا
يا أيها «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه–األغر وعن 

  .)٢(»فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة. الناس توبوا إىل اهللا
إن اهللا «: قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما–وعن ابن عمر 

  .)٣(»يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
قال رسـول  : قال -رضي اهللا عنهما–وعن جابر بن عبد اهللا 

ال متنوا املوت، فإن هول املطلع شديد، وإن من السـعادة  «: اهللا 
  .)٤(»أن يطول عمر العبد ويرزقه اهللا اإلنابة

قـال يل  : قالـت  -رضي اهللا عنها–وعن عائشة أم املؤمنني 
يا عائشة، إن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا، «: رسول اهللا 

  .)٥(»فإن التوبة من الذنب، الندم واالستغفار

                              
  .رواه مسلم وأمحد) ١(
  .رواه مسلم وأمحد) ٢(
  .رواه الترمذي وأمحد) ٣(
  .رواه أمحد) ٤(
  .درواه أمح) ٥(



  
التوبة من املعاصي والذنوب
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  ـةالتوب

  :التوبة يف اللغة
التـاء  " تـوب "مأخوذة من –التوبة بفتح التاء وسكون الواو 

والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع، يقال تاب وأناب إذا 
والتوبة هي الرجوع إىل اهللا، حبل عقدة اإلصرار . )١(رجع عن ذنبه

والتوبة الرجوع من الذنب، يقال تاب إىل اهللا تعـاىل  . عن القلب
أي رجع وأناب عـن املعصـية إىل اهللا،   : ب توبا وتوبة ومتابايتو

تاب العبد أي عاد إىل اهللا ورجع وأناب، وتـاب اهللا  : ويقال أيضا
وتوبـوا إِلَـى اللَّـه    : قال تعـاىل . أي عاد عليه باملغفرة: عليه

أي عودوا إىل طاعته وأنيبو إليه، واهللا تعاىل من أمسائه . )٢(جميعا
تـرك  : والتوب والتوبة معنامها واحد، واملـراد ". لتوابا"احلسىن 

  .الذنب على أمجل الوجوه، وهو أبلغ وجوه االعتذار

                              
  .٣٥٧، ١معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج) ١(
  .٣١: سورة النور) ٢(



  

  ٢١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  :التوبة يف االصطالح الشرعي
مبعىن الرجوع من البعد عن اهللا إىل القرب إليه سبحانه وتعاىل، 

والندم هو توجع القلب، وعالمته طول احلزن . وهو عبارة عن ندم
ا مضى، والعزم على أن ال يعود إليه وال إىل أمثالـه  والبكاء على م

واإلقالع عن الذنب، والندم على ما بدر يف املاضي، والعزم علـى  
عدم إتيانه يف املستقبل، وجيب على اإلنسان أن يتوب مـن مجيـع   

وترك الذنب خمافة اهللا، واستشعار قبحه، ونـدم علـى   . الذنوب
ى أال يعود إليها إذا قدر املعصية من حيث هي معصية، والعزمية عل

وعرفها . عليها، وتدارك ما أمكنة أن يتدارك من األعمال باإلعادة
التوبة النصوح هي الندم : "قال -رمحه اهللا–اإلمام احلسن البصري 

بالقلب واالستغفار باللسان، والترك باجلوارح، واإلضـمار أن ال  
  ".يعود

  :)١(التوبة يف الرؤية
وتدل على نيل ملك، وإصـابة  . نتدل على النجاة من السج
ومن رأى يف منامه أنه أقلـع عـن   . شرف وبركة بعد احتمال بلية

. الفسق، فإنه يبتلى ببالء مث يتوب، وميلك ملكا، وينال بركة وشرفا
ومن تاب يف منامه عن ذنب ال يعلمه من نفسه رمبا خيشى عليه من 

ـ . الوقوع فيه، ولكن عاقبته إىل خري واهللا .. المه والتوبة للكافر إس
  .أعلم

                              
، ٣، ط٧٣تعطري األنام يف تعبري املنام، الشيخ عبد الغين النابلسي، دار املعرفة، ص) ١(

  .م، بريوت، لبنان١٩٩٤ -هـ١٤١٥
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  )١(أنواع املعاصي

حـدثنا  : حدثنا إسحاق بن إمساعيل قال: حدثنا عبد اهللا قال
 مسعت رسول اهللا : جرير، عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا «: يقول
ال ينزعه عنهم  ىل ذالًاأذناب البقر، وتركوا اجلهاد، أدخل اهللا تع

  .)٢(»جعوا دينهماحىت ير
حدثنا شعبة، عن أيب : علي بن اجلعد قال: حدثنا عبد اهللا قال

 مسعت هزيل بن شرحبيل حيدث عن عبد اهللا بن مسعود: قيس قال
من ال يعرف معروفـا،  : ال تقوم الساعة إال على شرار الناس: قال

متـر  . م يف الطريقكما تتهارج البهائ )٣(يتهارجون. وال ينكر منكرا
املرأة بالرجل يف الطريق، فيقضي حاجتـه منـها، مث يرجـع إىل    
أصحابه، فيضحك إليهم ويضحكون إليه، كرجراجة املاء اخلبيـث  

  .الذي ال يطعم
  :العصاة على ثالثة أقسام

عصاة مؤمنون اقترفوا الـذنوب جبهالـة مـن    : القسم األول
ابوا من قريب وأصلحوا اجلهاالت النفسية اليت أضعفت إرادم، مث ت

  .أنفسهم، وهؤالء قد وعدهم اهللا بالتوبة
                              

ابن الدنيا، حتقيق حممد رمضان / العقوبات اإلهلية لألفراد واجلماعات واألمم) ١(
  .م، دار ابن حزم، بريوت١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ١، ط٢٠٣ف، صيوس

  .وأبو نعيم يف احللية. ٤٨٢٤: رقم ٢/٤رواه اإلمام أمحد يف املسند، ) ٢(
  .اهلرج، الفتنة واالختالط) ٣(



  

  ٢٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

عصاة خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، واعترفوا : القسم الثاين
بذنوم دون توبة أو استقامة، وهؤالء ليس هلم وعد من اهللا بالتوبة 

  .عليهم، ولكن اهللا جعل هلم رجاء بذلك
يتوبوا أو يعترفوا  عصاة أسرفوا يف املعصية، ومل: القسم الثالث

بذنوم، وهؤالء أملهم يف التوبة ضعيف وتوقع العقوبـة علـيهم   
  .أرجح

  ":إن التوبة تتحقق بثالثة أمور: "رمحه اهللا–يقول اإلمام الغزايل 
العلم وهو اإلميان واليقني بأن الذنوب مسـوم مهلكـة،   : أوهلا

  .وكذلك معرفة ضرر الذنوب وأا حجاب بني العبد وربه
احلال؛ حبيث يؤدي العلم إىل حالة أخرى تسمى إرادة : اثانيه

تبعث األمل والندم يف قلب املذنب، ينتج عنها إرادة اإلقالع عـن  
  .)١(»الندم توبة«: ويف قوله . الذنب

الفعل؛ حيث يكون من نتيجة الندم والعزم على تـرك  : ثالثها
  .الذنوب، والتعويض عن املاضي بفعل ما جيرب من الصاحلات

  :)٢(ار املعاصيآث
وللمعاصي من اآلثار املضرة بالقلب : رمحه اهللا–قال ابن القيم 

أا مدد مـن   فمنها. والبدن يف الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إال اهللا
                              

  .رواه ابن ماجه) ١(
، ٢٦، ط٣٢موارد الظمآن لدروس الزمان، الشيخ عبد العزيز احملمد السلمان، ص) ٢(

  .قة مجاعة من احملبني للخريهـ، طبع على نف١٤٢٠
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ومـن  . عليه وجيش يقويه به علـى حربـه   اإلنسان ميد به عدوه

ئ ومنها أا تجر. عقوباا أا ختون العبد أحوج ما يكون إىل نفسه
العبد على من مل يكن جيترئ عليه، ومنها الطبع علـى القلـب إذا   
تكاثرت حىت يصرب صاحب الذنب من الغافلني، كما قال بعـض  

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُـوبِهِم مـا كَـانوا    : السلف يف قوله تعاىل
هو الذنب على الذنب : هو الذنب بعد الذنب، وقال) ١(يكِْسبونَ

قلب وأصل هذا أن القلب يصدأ من املعصـية فـإذا   حىت يعمى ال
زادت غلب الصدأ حىت يصرب رانا مث يغلب حىت يصري طبعا وقفـال  

  .وختما فيصري القلب يف غشاوة وغالف
  .فإن العقل نور واملعصية تطفئ نور العقل: ومنها إفساد العقل

أن العبد ال يزال يرتكب الذنوب حـىت ـون عليـه    : ومنها
  .وتصغر يف قلبه

  .أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصري له عادة: ومنها
  .أن املعاصي تزرع أمثاهلا ويولد بعضها بعضا: ومنها
  .ظلمة جيدها يف قلبه حيس ا كما حيس بظلمة الليل: ومنها
أما وهنها للقلب فأمر : أن املعاصي توهن القلب والبدن: ومنها

وأما وهنها للبدن . يةظاهر بل ال تزال توهنه حىت تزيل حياته بالكل
  .فإن املؤمن قوته يف قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه

ومنها أن املعاصي متحق بركة العمر؛ إذ أن املعاصـي كلـها   
                              

  .١٤: سورة املطففني) ١(



  

  ٢٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  .وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق. شرور
تعسري أموره فال يتوجه ألمر إال جيده مغلقا دونـه أو  : ومنها

ينه وبني الناس والسـيما  الوحشة اليت حتصل ب: متعسرا عليه ومنها
  .أهل اخلري

  .ودعوة املالئكة للذين تابوا ومنها حرمان دعوة الرسول 
  .أن الذنوب تدخل العبد حتت لعنة رسول اهللا : ومنها
الفساد يف املياه واهلواء  أا حتدث يف األرض أنواعا من: ومنها

  .وع والثمار واملساكنوالزر
  .لغريةأا تطفئ من القلب نار ا: ومنها
  .ذهاب احلياء الذي هو مادة حياة القلب: ومنها
أا تضعف يف القلب تعظيم الرب، وتضعف وقاره يف : ومنها
  .قلب العبد
  .أا تستدعي نسيان اهللا لعبده الربكة: ومنها
أا خترج العبد من دائرة اإلحسـان ومتنعـه ثـواب    : ومنها

  .احملسنني
  .والدار اآلخرة أا تضعف سري القلب إىل اهللا: ومنها
  .أا تصرف القلب عن صحته واستقامته: ومنها
أا تعمي بصرية القلب، وتطمس نوره وتسد طـرق  : ومنها

  .العلم
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  .أا تصغر النفس وحتقرها وتقمعها عن اخلري: ومنها
  .عاصي يف أسر شيطانه وسجن شهواتهأن ال: ومنها
  .د خلقهسقوط اجلاه واملنزلة والكرامة عند اهللا وعن: ومنها
  .أا توجب القطيعة بني العبد وبني ربه: ومنها
  .أا تسلب صاحبها أمساء املدح والشرف: ومنها
  .أا جتعل صاحبها من السفلة: ومنها

إن تأثري الذنوب يف القلب كتأثري األمـراض يف  : أخي القارئ
األبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤهـا، وال دواء هلـا إال   

عقل ملن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر مث تنقضي كأا فأي . بتركها
حلم، على هذا النعيم املقيم والفوز العظيم؟ بل هو سعادة الـدنيا  

  .واآلخرة
ولوال العقل الذي تقوم عليه به احلجة لكان مبنزلة اانني، بل 

  .قد يكون اانني أحسن حاال منه وأسلم عاقبة
عيشي فلوال االشتراك يف هـذا  وأما تأثريها يف نقصان العقل امل

النقصان لظهر ملطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن اجلائحة عامـة،  
  .واجلنون فنون
لو صحت العقول لعلمت أن الطريق الذي حتصـل  ! ويا عجبا

به اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إمنا هو يف رضاه والنعـيم  
  .كله يف رضاه، واألمل والعذاب كله يف سخطه وغضبه

ففي رضاه قرة العيون، وسرور النفوس، وحياة القلوب، ولذة 
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األزواج، وطيب احلياة، ولذة العيش وأطيب النعيم من له وزن منه 
مثقال ذرة بنعيم الدنيا مل تف به، بل إذا حصل للقلب من ذلـك  

كما أن املعاصي . أيسر نصيب مل يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه
ات واألمم ومن ذلك على سبيل املثال ما هلا تأثري عظيم على اتمع

  :)١(يلي
إهالك األمم بسبب املعاصي؛ الشك أن مجيـع  األضـرار يف   

  :الدنيا واآلخرة حتصل بسبب املعاصي
فما الذي أخرج األبوين من اجلنة، دار اللذة والنعيم والبهجة  -

  والسرور إىل دار اآلالم واألحزان واملطالب؟
ملكوت السماء وطرده ولعنـه   وما الذي أخرج إبليس من -

ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنـه  
أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعـدا، وبالرمحـة لعنـة،    

  وباجلمال قبحا، وباجلنة نارا تلظى، وباإلميان كفرا؟
ملـاء فـوق   اوما الذي أغرق أهل األرض كلهم حىت عال  -

  رؤوس اجلبال؟
ي سلط الريح على قوم عاد، حىت ألقتهم موتى على وما الذ -

وجه األرض كأم أعجاز خنل خاوية، ودمرت ما عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوام، حىت صاروا عربة لألمـم إىل يـوم   

  .القيامة
                              

سعيد بن علي بن رهف . نور اهلدى وظلمات الضالل يف ضوء الكتاب والسنة، د) ١(
  .هـ الناشر نفسه١٤٢٤، ٣، ط٣٦٥القحطاين، ص
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وما الذي أرسل على قوم مثود الصيحة حىت قطعت قلـوم   -

  يف أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟
رفع قرى قوم لوط حىت مسعت املالئكـة نبـاح   وما الذي  -

مث . كالم، مث قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم مجيعـا 
أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة 
ما مل جيمع على أمة غريهم، وإلخوام أمثاهلا، وما هي من الظاملني 

  ببعيد؟
ه يف البحر، مث نقلت أرواحهم وما الذي أغرق فرعون وقوم -

  إىل جهنم، فاألجساد للغرق واألرواح للحرق؟
  وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ -
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بـأنواع العقوبـات    -

  ودمرها تدمريا؟
وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حىت مخدوا عن  -

  أخرهم؟
! مجيعا وأهلكهم هي ذنـوم ال شك أن الذي أصاب هؤالء 

فاملعاصي مواريث األمم الظاملة، فليحذر املسلم أن يرث املعاصـي  
عن الظاملني، فإن اللوطية مرياث عن قوم لوط، وأخذ احلق بالزائـد  
ودفعه بالناقص مرياث عن قوم شعيب، والعلو يف األرض بالفسـاد  

وغري  مرياث عن قوم فرعون، والتكرب والتحرب مرياث عن قوم هود،
  .ذلك
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املعاصي تؤثر حىت على الدواب واألشـجار واألرض وعلـى   
املخلوقات تسبب عذاب القرب، وعذاب يوم القيامة، وعذاب النار، 

املعاصي بريد الكفر، كمـا أن القبلـة بريـد    . نعوذ باهللا من ذلك
  .اجلماع

املعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض؛ فإن الزنا مـن أقـبح   
لفراش، ويضر األنساب وهو باجلارة أقـبح؛  الذنوب، فإنه يفسد ا

 -رضي اهللا عنـه –فقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن مسعود 
أن جتعل هللا نـدا  «: قلت يا رسول اهللا أي الذنوب أعظم قال: قال

أن تقتل ولدك من أجـل أن  «: مث أي؟ قال :قلت. »وهو خلقك
  .»أن تزين حبليلة جارك«:  أي؟ قالمث :، قلت»يطعم معك

كيف ترضى لنفسك السباحة يف حبر الدنيا من غري قميص  إذاً
النجاة؟ وكيف ترضون ألنفسكم الغوص يف املعاصي مـن غـري   
استغفار أو توبة؟ ال أظن أن أحدنا يقر له قرار أو يهدأ له بال، إذا 
علم أن خلفه املوت وسكراته، والقرب وآالمه، والبعـث وأهوالـه،   

احلسـاب وشـدته، والصـراط    واحلشر ومآله، وامليزان ودقته، و
يوم نقُـولُ لجهـنم هـلِ    : قال تعاىل. وعراقيله، والنار وحرها

زِيدم نلْ مقُولُ هتو لَأْتتام)١(.  

                              
  .٣٠: سورة ق) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٣٠  

 
  :)١(أقسام الذنوب

  :والذنوب اليت دون الشرك قسمان
  .ذنوب تتعلق حبق اهللا تعاىل: القسم األول
  .دمينيذنوب تتعلق حبقوق اآل: القسم الثاين

  :فالقسم األول نوعان
  :النوع األول* 

أن يكون الذنب بترك واجب ميكن اسـتدراكه كالصـلوات   
فال بد يف هذه احلقوق من التوبة مع القضاء حيث . والصيام واحلج

قدر على ذلك وأمكنه، ويف بعض الذنوب التوبة مـع الكفـارة،   
  .كاحلنث يف األميان، والظهار وغري ذلك

  :ثاينأما النوع ال* 
أن تكون بسبب جهل وعدم معرفة اهللا كما ينبغي، وحتليل ما 

فهذا النوع جتزئ فيـه التوبـة   . أحله، وحترمي ما حرمه، وحنو ذلك
فقط، مث إن كان الذنب مما يوجب الكفر فال بـد مـن اإلتيـان    
بالشهادتني، وإثبات ما أنكر، وإنكار ما كان قد اعتقد مما يوجب 

أو إعراض فال بد فيه أن يطلب العلم  وإن كان بسبب جهل. الكفر
ويتعلم من أمر دينه ما يعصمه وحيصنه من الوقوع يف الذنب مـرة  

  .أخرى
                              

هـ، دار بلنسية، ١٤١٨، ٥ط ١٣٣صاحل السدالن، ص/ التوبة إىل اهللا، الدكتور) ١(
  .ضالريا
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  :أما القسم الثاين
  :أن تكون الذنوب بسبب حق يتعلق بآدمي وهي نوعان

  :النوع األول* 
أن ينجرب احلق مبثله من األموال واجلراحات، وقـيم املتلفـات   

فال بد يف هذا النوع من رد كـل  . إخل ..والسرقات واملغصوبات 
مظلمة ألهلها، ورد كل حق ملستحقه من مال وحنـوه، إن كـان   
موجودا، أو ورد مثله إن كان معدوما أو مستهلكا، ألنه حمض حق 
فيجب أداؤه إىل صاحبه، فإن مل جيد أهلها تصدق ا عنهم، ومتكني 

املظامل إىل فإن مل يفعل برد . ذي القصاص منه على الوجه املشروع
أهلها، واقتصر على التوبة فقط وندم وأقلع وعزم أال يعود، فقـد  
تصح توبته فيما بينه وبني اهللا، وتبقى يف ذمته مظلمـة اآلدمـي،   
ومطالبته على حاهلا، ومن مل جيد السبيل إلخراج ما عليه إلعسـار  

وفضله مبذول، فكم ضمن من التبعات، وبدل من . فعفو اهللا مأمول
  .السيئات
  :النوع الثاين* 

أن ال ينجرب احلق مبثله، بل جزاؤه من غري جنسه، كالقـذف  
  .فحده اجللد، والزنا إذا ثبت فحده الرجم أو اجللد

أما الغيبة والنميمة ففاعلها مذنب ومسـتحق للعـذاب إن مل   
واقتراف مثل هذه الذنوب ما دامت مسـتورة   )١(يستحل من اغتابه

                              
املشروع للتائب من الغيبة والنميمة أن يستحل ممن اغتابه أو من عليه، فإذا مل ميكنه ) ١(

= 
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ليها أحد، تكون توبته بالندم عليهـا  بني العبد وبني ربه مل يطلع ع

واإلقالع عن فعلها وكثرة االستغفار للمغتاب وحنوه، وتكـذيب  
نفسه مما قذف به، وكثرة اإلحسان ملن أفسد عليه زوجته وزىن ا، 
فيدعو اهللا لصاحب احلق ويستغفر له، ويذكر املغتاب واملقذوف يف 

يبدل غيبته مبدحه مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، ف
والثناء عليه، وذكر حماسنه، ويبدل قذفه بذكر عفتـه وإحصـانه،   

  .واهللا أعلم.. ويستغفر له بقدر ما اغتاب به 
  :صفات الذنوب

أربع أنواع من الصفات تـثري   -رمحه اهللا–ذكر اإلمام الغزايل 
  :الذنوب وهي

وينشأ عنها ذنوب؛ كالكرب واالسـتعالء،  : صفات ربانية -١
  .ملدح والثناءوحب ا
وينشأ عنها ذنوب؛ كاحلسـد والبغـي   : صفات شيطانية -٢

  .واخلداع املكر والغش والنفاق
وتظهر يف االستجابة لشـهوات الـنفس   : صفات يمية -٣

  .والبطن والغرائز؛ كالزنا والشذوذ اجلنسي والسرقة
وينشأ عنها ذنوب؛ كاحلقـد والغصـب   : صفات سبعية -٤

  .)١(والعدوان والقتل والضرب
=                                

ويذكره باخلري يف املواضع اليت . ذلك أو ترتب عليه مفسدة، فإنه يستغفر ويدعو له
  .اغتابه أو من عليه فيها

م، ٢٠٠٥، ١، ط٤٢٣املوسوعة اجلامعة يف األخالق واآلداب، جملد أول، ص) ١(
= 



  

  ٣٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

ومما جيدر ذكره هنا ما يرتكبه كثري من الناس من أخطـاء يف  
باب التوبة وهي اليت تدفع العصاة منهم إىل التسويف يف التوبـة أو  
الصد عنها، أو تعود ببعض التائبني إىل السقوط مـرة أخـرى يف   

ومن هذه . حيث حتصل بعض األخطاء. حبائل األهواء والشهوات
  :)١(األخطاء ما يلي

وذلك بتأخريها، والتسويف فيها إىل الكرب، : يل التوبةتأج -١
ألن : أو إىل ما بعد الزواج، وحنو ذلك والواجب هو املبادرة إليهـا 

األعمار غري مضمونة، وزيادة املعاصي وتراكمها سبب يف حتوهلا إىل 
  .طبع وعادة

فبعض العصاة يغفل عـن التوبـة مـن    : الغفلة عن التوبة -٢
أو جهلـه  . نه، أو إعجابه بنفسه وعملهالذنوب بسبب ضعف تدي

 وأن هدي النيب . باحلكم الشرعي، أو انشغاله بالدنيا عن اآلخرة
  .دوام االستغفار ومواصلة التوبة

حيث يسـوف بعـض   : اخلوف من الرجوع يف الذنوب -٣
العصاة يف ترك املعاصي والتوبة منها، خمافة الرجوع يف الذنوب مرة 

ن على اإلنسان ونزغاته، حىت يصرفه أخرى وهذه من حيل الشيطا
  .عن التوبة والرجوع عن الذنوب واملعاصي

فبعض العصاة يترك التوبة خمافة من ملز الناس : اهلمز واللمز -٤
وحديثهم ومقارنتهم بني وضعه بعد التوبة وما كان عليه حالـه يف  

=                                
  .دار الفجر، القاهرة. عداد سعود بن عبد اهللا اخلزمييإ

  .مصدر سابق، نقلت هذه الفقرة حرفيا فقط للتوضيح) ١(
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السابق، وهذا من األخطاء الكبرية؛ ألن خوف اهللا وخشيته مقـدم  

وكل ما يالقيه التائب يف طريقه إمنا هو . ف من اآلخرينعلى اخلو
  .ابتالء وامتحان ومأجور عليه إن شاء اهللا

حيث يفضل بعض العصاة البقاء : اجلاه واملكانة االجتماعية -٥
يف بعض الوظائف واملناصب اليت جتر ذنوبـا، أو احلصـول علـى    

ة إىل ربه احلظوة عند بعض الوجهاء، على االستقامة واإلنابة والتوب
 يانة اإلنسان، ومروءته، وخطـأ فـادح  عز وجل وهذا نقص يف د

يؤدي بصاحبه إىل اخلسران والندم بعد فوات األوان، فهذه األمور 
كلها من متاع الدنيا الزائل، وال يبقى لإلنسان إال ما قدمه من عمل 

  .يوصله إىل النعيم، ويكون حجابا بينه وبني الوقوع يف اجلحيم
فبعض العصاة يترك التوبـة  : مبغفرة اهللا ورمحتهالتسويف  -٦

ويتمادى يف اقتراف الذنوب حبجة سعة مغفرة اهللا ويقـول إن اهللا  
وهـذا خطـأ   . غفور رحيم، أو اغترار بإمهال اهللا لبعض املفسدين

جسيم، وجهل عظيم بأحكام التوبة؛ ألن اهللا عز وجل غفور رحيم 
هالة مث يعودون من قريب، لعباده التائبني، الذين يعملون الذنوب جب

  .ولكن اهللا شديد العقاب، ملن أصر على الذنوب وعاند وكابر
حيث يشـعر بعـض املسـرفني يف    : اليأس من رمحة اهللا -٧

املعاصي بالقنوط من رمحة اهللا ومغفرته، ويعتقدون أن الشقاوة قـد  
كتبت عليه، أو حيتج بعضهم بالقدر فيقول إن اهللا قد قدر صـالح  

وهذا كله جهل كـبري،  . ادهم، وليس يل إال ما قدر يلالعباد وفس
فبـاب التوبـة   . وضالل يف العقيدة، ومن أوهام الشيطان وتلبيسه
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مفتوح للعبد حىت حضور املوت، واليأس والقنوط من رمحة اهللا من 
  .الكبائر، وأعظم إمثا من اقتراف الذنوب

وذلك أن بعض الناس يتوقف عن العصيان : توبة الكذابني -٨
ولكن ال يلبث أن يعود . وقت قصري، بسبب مرض أو موقف معنيل

إليه مرة أخرى وهؤالء مل يتوبوا توبة نصوحا، بل لقد أمنوا مكـر  
صي، فال فكاك هلم وسيطرت عليهم الشهوات، ومتكنت منهم املعا

  .ذن اهللا هلم بذلكمنها، إال أن يأ
مـا  ذات ليلة إىل الصباح فل -رمحه اهللا–بكى سفيان الثوري 

أكلُّ هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة مـن األرض  : أصبح قيل له
  .الذنوب أهون من هذه وإمنا أبكي خوفا من سوء اخلامتة: وقال
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  أسئلة وأجوبة

  :)١(إمهال العصاة
  ما احلكمة يف إمهال اهللا تعاىل العصاة؟: سؤال

قيل ليرِى العباد أن العفو واإلحسان أحب إليه مـن  : اجلواب
واهللا حلـيم  . االنتقام، وليعلموا غاية شفقته وبره وكرمـه األخذ و

ولَو يؤاخذُ اللَّـه النـاس   صبور ميهل عباده العصاة حىت يتوبوا، 
ةابد نا مهلَيع كرا تم هِمبِظُلْم)٢(.  

  :ذنوب العباد
  مل قدر اهللا الذنوب على العباد؟: سؤال

لريغم إبليس؛ ألن : هم وأيضالئال يعجبوا بأنفس: قيل: اجلواب
الصياد إذا اصطاد وذهب من الشبكة ما اصطاده، كان غمه أكثـر  

ىي بن معاذ بشفاعته، وأيضا قال حي لسروره : مما مل يصده وأيضا
قاهم يف الذنوب ليعرفهم فاقتـهم إليـه، مث   أوقعهم أي أل: الرازي

  .أجناهم ليعرفهم كرامته عليهم
  :)٣(ربنا يهديين: ولهالرد على احتجاج العاصي بق

                              
كشف األسرار عما خفي عن األفكار، العالمة شهاب الدين امحد بن عماد ) ١(

 -هـ ١٤٢٦، ١، ط٧٠األقفهسي، حتقيق حممد خري رمضان يوسف، ص
  .م دار ابن حزم٢٠٠٥

  .٦١: لسورة النح) ٢(
فتاوى البلد احلرام، تقدمي الشيخ سعد بن عبد اهللا الربيك، إعداد خالد اجلريسي، ) ٣(

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١، ط١٠٨٨ص 



  

  ٣٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

إن : ماذا نقول ندعوه إىل التوبة والرجوع إىل اهللا فيقول: سؤال
  إن اهللا يهدي من يشاء؟: اهللا مل يكتب يل اهلداية، والثاين يقول

). إن اهللا مل يكتب يل اهلدايـة : (أما األول فإنه يقول: جواب
أطلعت الغيب أم اختذت عند اهللا عهدا؟ فـإن  : وبكل بساطة نقول

نعم، فنقول إذن كفرت، ألنك ادعيت علـم الغيـب، وإن   : قال
غلبت، إذا كنت مل تطلع إن اهللا مل يكتب اهلدايـة  : ال، فنقول:قال

فاهتد، فاهللا ما منعك من اهلداية، بل دعاك إليها ورغبـك فيهـا،   
وحذرك من الضاللة واك عنها، ومل يشأ اهللا عز وجل أن يـدع  

يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم : اىلعباده على ضاللة أبدا، قال تع
يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس)فتب . )١

إىل اهللا، واهللا عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل ضلت راحلتـه  
ت، وعليها طعامه وشرابه وآيس منها ونام حتت شجرة ينتظر املـو 

: فأخذ خبطام الناقة وقال. فاستيقظ فإذا خبطام ناقته متعلقا بالشجرة
أخطأ من شدة الفـرح،  . متفق عليه" اللهم أنت عبدي وأنا ربك"

  ".اللهم أنت ريب وأنا عبدك: "فكان يريد أن يقول
الذي يقول إن اهللا يهدي من يشاء، فإذا كـان اهللا  : وأما الثاين

، فاهتد حىت تكون ممن شاء اهللا يهدي من يشاء، فهذه حجة عليك
هدايته، واحلقيقة أن هذا اجلواب من العاصي هـو لـدفع احلجـة    

: بالنسبة لنا، ولن ينفعه ذلك عند اهللا؛ ألن اهللا عز وجـل يقـول  
   لَـاـا وناؤلَا َآبا وكْنرا أَشم اَء اللَّهش كُوا لَورأَش ينقُولُ الَّذيس

                              
  .٢٦: سورة النساء) ١(
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كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا  حرمنا من شيٍء

قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّـن وإِنْ  
  .)٢)(١(أَنتم إِلَّا تخرصونَ

  كيف يتخلص اإلنسان من قسوة القلب؟
من قسوة القلـب ومـا هـي    كيف يتخلص اإلنسان : سؤال

  أسباا؟
أسباب قسوة القلب الذنوب واملعاصي وكثرة الغفلة : اجلواب

وصحبة الغافلني والفساق كل هذه اخلالل من أسباب قسوة القلب 
ومن لني القلوب وصفاا وطمأنينتها طاعة اهللا جل وعال، وصحبة 
 األخيار، وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن واالستغفار، ومـن 
حفظ وقته بذكر اهللا، وقراءة القرآن، وصحبة األخيار، والبعد عن 

أَلَا بِـذكْرِ  قال تعاىل . صحبة الغافلني واألشرار، يطيب قلبه ويلني
الْقُلُوب نئطْمت اللَّه)٤)(٣(.  

                              
  .١٤٨: سورة األنعام) ١(
  .٩٦٤، ص٢من فتاوى الشيخ ابن عثيمني، ج) ٢(
  .٢٨: سورة الرعد) ٣(
  .، الشيخ ابن باز٢٤٤، ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ج) ٤(



  

  ٣٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  حقيقة التوبة
تذكر يا عبد اهللا أن الذنوب هي سبب هالك العبد وخسارته، 

القلـق واحلـرية، والضـنك،    : ضحة مثـل فعواقبها يف الدنيا وا
فالتوبة . واالضطراب يف حياته، وضيق وعذاب ولعنة من اهللا وعقابه

وكف . وتوجه إىل اهللا فيما بقي. شعور وجداين بالندم على ما وقع
عن الذنب وعمل صاحل حيقق التوبة بالفعل كما حيققهـا الكـف   

وإنابتـه  فهي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه . بالترك
والتزام طاعته، من ترك الذنب تركا جمردا ومل يرجع منه إىل ما . إليه

إال إذا رجع وأقبل وأناب إىل اهللا عـز  . حيبه اهللا تعاىل مل يكن تائبا
وجل، وحل عقد اإلصرار، وأثبت معىن التوبة يف اجلنان قبل التلفظ 

ة ووعد باللسان، وأدام الفكر فيما ذكره اهللا تعاىل من تفاصيل اجلن
به املطيعني، وما وصفه من عذاب النار وتوعد به العاصني، وواظب 

فيدعو اهللا تعاىل رغبا ورهبـا  . على ذلك حىت يقوى خوفه ورجاؤه
وذا يكون قد . ويغسل حوبته، وحيط عنه خطاياه. أن يقبل توبته

حقق مدلول التوبة بالرجوع عما يكرهه اهللا إىل ما حيبه ويرضـاه،  
ن الذنب مث ال يعود إليه كما ال يعود اللنب إىل الضرع، بأن يتوب م

  .ويندم بقلبه ويستغفر بلسانه، وميسك ببدنه
قـال  . فعواقب الذنوب يف اآلخرة ال ختفى على مسلم عاقـل 

قال أبـو عبيـدة   . )١(كَلَّا إِنَّ كتاب الْفُجارِ لَفي سجنيٍ: تعاىل

                              
  .٧: سورة املطففني) ١(
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ومـن  ل  سبحانه وقا )١(أي لفي حبس وضيق شديد: واألخفش

   ـةاميالْق مـوي هرشحنكًا ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع
  .)٢(أَعمى

فالذنوب سبب للنكد وضيق العيش يف الدنيا واآلخرة لـذلك  
وراحـة  . كانت التوبة سبيال قوميا لتفريج اهلموم وطمأنينة النفس

  .احلساب البال يف الدنيا والنجاة يوم
  )٣(فضل التوبة

إن فضل التوبة عند اهللا عظـيم،  : أخيت القارئة.. أخي القارئ 
وإن ثواا جزيل كرمي فهي جتُب ما قبلها من اخلطايا والسـيئات،  

. وترفع لصاحبها الدرجات وتكون سببا حلصول رضي اهللا وحمبتـه 
  .)٤(ب الْمتطَهرِينإِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحقال اهللا تعاىل 

 -رضي اهللا عنـهما –عن أيب جنيد عمران بن احلصني اخلزاعي 
. وهي حبلى مـن الـزىن   أن امرأة من جهينة أتت رسول اهللا 

وليها  فقالت يا رسول اهللا أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نيب اهللا 
 .ففعل فأمر ا نيب اهللا » أحسن إليها فإذا وضعت فأتين«: فقال

فشدت عليها ثياا، مث أمر ا فرمجت، مث صلى عليها، فقـال لـه   

                              
  .٥/٣٩٩فتح القدير للشوكاين، ) ١(
  .١٢٤: سورة طه) ٢(
م، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١،ط١٠مثارها، دار ابن خزمية، ص–التوبة حقيقتها ) ٣(

  .الرياض
  .٢٢٢: سورة البقرة) ٤(



  

  ٤١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

لقد تابت توبـة  «: تصلي عليها يا رسول اهللا وقد زنت؟ قال: عمر
لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل 

ففي هذا احلديث داللـة  ! ؟)١(»من أن جادت بنفسها هللا عز وجل
 ولوال ذلك ملا صـلى  . جل وعال على عظم قدر التوبة عند اهللا

. وملا أخرب أن توبتها تسع سبعني من أهل املدينـة . على تلك املرأة
فتفكر فيما أسرفت على نفسك من الذنوب واخلطايا، وتذكر مـا  
جنته يدك ورجلك، ومسعك، وبصرك مـن السـيئات واآلثـام،    
وأحدثْ لذلك توبة نصوحا، وحاسب نفسك اليوم فإنـه أهـون   

  .أن حتاسب نفسك غدا عليك من
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس مـا  : قال تعاىل

إذاًً قـدم  . )٢(قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُـونَ 
لنفسك توبة مرجوة قبل املمات وقبل حبس األلسن، بادر ا قبـل  

  .فإا ذخر وغنم للمنيب احملسن. غلق النفوس
حاسبوا أنفسكم قبل : "-رضي اهللا عنه–قال عمر بن اخلطاب 

أن حتاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم يف احلسـاب  
غدا أن حتاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض األكـرب، يومئـذ   

  .تعرضون ال ختفى منكم خافية
  شروط التوبة

وبة إىل اهللا تعاىل من أعظم احلسنات؛ ألا تزيل العوائق اليت الت
                              

  .١٦٩٦رواه مسلم، ) ١(
  .١٨: سورة احلشر) ٢(
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تلك العوائق الكامنة يف النفس من شهواا . تقوم بني العبد وبني ربه

. فالتوبة متأل النفس باألمل، وتقود القلب إىل مصدر النور. ونزواا
فلن تكون التوبة صحيحة مقبولة حىت تتحقق فيها شروط تثبـت  

  . توبتهصدق التائب يف
التوبة واجبة من كل ذنب؛ فإن كانت املعصية بني : قال العلماء

  .العبد وبني اهللا تعاىل ال تتعلق حبق آدمي فلها ثالثة شروط
  .أن يقلع عن املعصية: الشرط األول
  .أن يندم على فعلها: الشرط الثاين

  .أن يعزم أال يعود إليها أبدا: الشرط الثالث
صح توبته، وإن كانت املعصية تتعلق فإن فقد أحد الشروط مل ت

  :بآدمي فشروطها ثالثة
  .أن يربأ من حق صاحبها فإن كانت ماال أو حنوه رده إليه -١
  .وإن كان حد قذف وحنوه مكَّنه منه أو طلب عفوه -٢
  .وإن كان غيبة استحلها منه -٣

فإن تـاب مـن بعضـها    . وجيب أن يتوب من مجيع الذنوب
 )١(من ذلك الذنب وبقي عليه البـاقي صحت توبته عند أهل احلق 

فاهللا عز وجل ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصا لـه وحـده   
فال بد أن يكـون  . مبتغى به وجهه، وموافقا أمره باتباع رسوله 

                              
  .رمحه اهللا–من كالم اإلمام النووي ) ١(
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أي موافقا للسنة؛ إذ قد يكـون  . العمل خالصا إىل اهللا تعاىل صوابا
ون خالصـا وال  العمل صوابا وال يكون خالصا، فال يقبل، وقد يك

رضـي  –وكان من دعاء بن اخلطاب . يكون صوابا فال يقبل أيضا
اللهم اجعل عملي كله صاحلا، واجعله لوجهك خالصا، " -اهللا عنه

  ".وال جتعل ألحد فيه شيئا
بعد أن عرفنا الشروط ال بد من معرفة عالمات : أخي القارئ

  :رمحه اهللا–قبوهلا، كما ذكرها الشيخ حممد بن عثيمني 
  .انشراح الصدر والطمأنينة -١
  .سهولة الطاعة على اإلنسان -٢
  .حمبة اخلري وكراهية الشر -٣

لما ختلص عمل إن النفس املشغولة بلذة املعصية ق: أخي القارئ
اخلري فليجاهد التائب نفسه القتالع جذور الشر من قلبـه، حـىت   

ولة يصبح نقيا خالصا صافيا، تصدر عنه أعمال اخلري بنية صاحلة مقب
فإن كانت املعصية بفعل حمرم تركه يف احلال، وإن كانت . عند اهللا

وإن . بترك واجب فعله يف احلال، ـ إن كان مما ميكن قضاؤه ـ    
كانت مما يتعلق حبقوق اخللق ختلص منـها وأداهـا إىل أهلـها أو    

  .استحلهم منها
فلن تكون التوبة صحيحة حىت يكون نادما آسفا حزينا على ما 

ندما ، وجيب االنكسار بني يـدي اهللا عـز   . من املعاصيبدر منه 
وجل، واإلنابة إليه من هنا فال يعد تائبا ونادما ذلك الذي يتحدث 
مبعاصيه السابقة اليت قارفها يفتخر بذلك ويتباهى به، بل هذا مـن  
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كـل أمـيت معـاىف إال    «: ااهرة اليت قال عنها رسـول اهللا  

  .)٢)(١(»ااهرون
ب من الذنب وهو حيـدث نفسـه أال يعـود يف    فالتائب يتو

املستقبل، والقصد لتدارك ما فات وإصالح ما يأيت، ودوام الطاعـة  
وإذا وصل العبد إىل هذه الدرجة من . ودوام ترك املعصية إىل املوت

العزم اجلازم فال يضر توبته هللا مرة أخرى إن ندم وأسف وسـارع  
. اللهم اغفر يل ذنـيب  :أذنب عبد ذنبا فقال«: قال . إىل التوبة

أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يغفـر الـذنب   : فقال تبارك وتعاىل
أي رب اغفر يل ذنيب، فقال : ويأخذ بالذنب، مث عاد فأذنب فقال

عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ : تبارك وتعاىل
أي رب اغفر يل ذنيب، فقال تبـارك  : الذنب، مث عاد، فأذنب فقال

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفـر الـذنب ويأخـذ    : عاىلوت
ومعىن قولـه فقـد   . )٣(»بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك

  .غفرت لك أي ما دمت تذنب مث تتوب غفرت لك
ذا يتضح أن التوبة كل متكامل يفقد خصائصه كلها حـني  

كاملركب يفقد خواصه كلها إذا فقـد أحـد   . ئهايفقد أحد أجز
فمن أتى بشرط وأغفل آخر، ال يعتد بتوبته ما مل حيقـق   .عناصره

  .بقية الشروط
                              

  .رواه البخاري) ١(
هـ ، دار ١٤١٨، ٤، ط٢٢صاحل غامن السدالن، ص. التوبة إىل اهللا، د) ٢(

  .بلنسية،الرياض
  .١٣/٤٧١وانظر لشرحه فتح الباري  ٢٧٥٨ومسلم  ٧٥٠٧رواه البخاري ) ٣(



  

  ٤٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  باب التوبة مفتوح
إذا أراد اهللا بعبده خريا  فتح لـه  : -رمحه اهللا–يقول ابن القيم 

أبواب التوبة والندم واالنكسار والذل واالفتقار واالسـتعانة بـه   
أمكن من  وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه مبا

احلسنات؛ ما تكون تلك السيئة به سبب رمحته حىت يقول عدو اهللا 
إن العبـد  : وهذا معىن قول بعض السلف. يا ليتين تركته ومل أوقعه

: ليعمل الذنب يدخل به اجلنة، ويعمل احلسنة يدخل ا النار قـالوا 
يعمل الذنب فال يزال نصب عينيه خائفا منه مشـفقا  : كيف؟ قال
نادما مستحيا من ربه تعاىل ناكس الرأس بـني يديـه    وجال باكيا

منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثرية مبا 
ترتب عليه من هذه األمور اليت ا سعادة العبد وفالحه حىت يكون 

  .)١(ذلك الذنب سبب دخول اجلنة
فقد فتح اهللا سبحانه وتعاىل جبوده وكرمه باب التوبة، حيـث  

 عليها، ووعد بقبوهلا، سواء كانت مـن الكفـار أو   أمر ا وحض
املشركني، أو املنافقني أو املرتدين، أو الطغـاة، أو املالحـدة، أو   
الظاملني، أو العصاة املقصرين ومن خالل ما يلي يبين لنا شيء مـن  

  :)٢(يف فتح باب التوبة -عز وجل–فضل اهللا 
أَنِيبوا إِلَـى ربكُـم   و: أن اهللا عز وجل أمر بالتوبة قال -١

                              
  .١، ج٤٦موارد الظمأن لدروس الزمان، الشيخ عبد العزيز احملمد السلمان،ص) ١(
م، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١، ط٢٣وظيفة العمر، حممد إبراهيم احلمد، صالتوبة ) ٢(

  .الرياض-دار ابن خزمية 



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٤٦  

 
قـال  . )١(وأَسلموا لَه من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ

أي ارجعـوا إىل اهللا  : يف تفسري هذه اآليـة  -رمحه اهللا–ابن كثري 
  .وبادروا بالتوبة والعمل الصاحل قبل حلول النقمة. واستسلموا له

: مهما عظمت الذنوب قـال –ول التوبة إن اهللا وعد بقب -٢
 ام لَمعيو ئَاتينِ السفُو ععيو هادبع نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ وهو

  .)٢(تفْعلُونَ
قُلْ يا عبـادي  : قال: إن اهللا حذر من القنوط من رمحته -٣

قْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا م
يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن)٣(.  

قال علي بن أيب طلحة عـن ابـن    -رمحه اهللا–قال ابن كثري 
 قد دعا اهللا تعاىل إىل: قال: آليةيف هذه ا -رضي اهللا عنهما–عباس 

، ومن زعم أن املسيح هو ابـن  مغفرته من زعم أن املسيح هو اهللا
اهللا، ومن زعم أن عزيزا ابن اهللا، ومن زعم أن اهللا فقري، ومن زعم 
أنه يد اهللا مغلولة، ومن زعم أن اهللا ثالث ثالثة، يقـول اهللا تعـاىل   

. )٤(أَفَلَا يتوبونَ إِلَى اللَّه ويستغفرونه واللَّه غَفُور رحيم: هلؤالء
ـ آية الزمر ـ  : يف اآلية -رمحه اهللا–اإلسالم ابن تيمية قال شيخ 

املقصود ا النهي عن القنوط من رمحة اهللا تعاىل ـ وإن عظمـت   
الذنوب وكثرت ـ فال حيل ألحد أن يقنط من رمحـة اهللا، وال أن   

                              
  .٥٤: سورة الزمر) ١(
  .٢٥: سورة الشورى) ٢(
  .٥٣: سورة الزمر) ٣(
  .٧٤: سورة املائدة) ٤(



  

  ٤٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

لذا قال بعض السلف، وإن الفقيه كل الفقيه . يقنط الناس من رمحته
  .من رمحة اهللا وال جيرئهم على معاصي اهللالذي ال يؤيس الناس 

إن اهللا يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده  -٤
إن اهللا عز وجل يبسط يده «: قال : بالنهار، ليتوب مسيء الليل

بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، 
  .)١(»حىت تطلع الشمس من مغرا

ن اهللا رتب الثواب اجلزيل على التوبة ووعد مـن تـاب   إ -٥
  .باخلري الكثري

املعصية بعد املعصية عقـاب املعصـية،   : "وقال بعض احلكماء
واحلسنة بعد احلسنة ثواب احلسنة، ورمبا كان العقـاب العاجـل   

كم أعصـيك، وال  : يا رب: وقال بعض أحبار بين إسرائيل. معنويا
وأنت ال تدري ، أليس قد حرمتـك   كم أعاقبك: فقيل له. تعاقبين

  حالوة مناجايت؟
الواجب على العاقل أن حيـذر  : "-رمحه اهللا–قال ابن اجلوزي 

مغبة املعاصي، فإن نارها حتت الرماد، ورمبا تأخرت العقوبة، ورمبا 
  .جاءت مستعجلة

فمن الناس من إذا أسرف على نفسه : اليأس من رمحة اهللا -٦
أيـس  –كثر فعاد إىل الذنب مرة أخرى عاصي، أو تاب مرة أو أبامل

من رمحة اهللا، وظن أنه ممن كتب علـيهم الشـقاوة، فاسـتمر يف    
                              

  .٢٧٥٩رواه مسلم، ) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٤٨  

 
الذنوب وترك التوبة إىل غري رجعة، وهذا ذنب عظيم، وقد يكون 
أعظم من جمرد الذنب األول الذي ارتكبه؛ ألنه ال ييأس مـن روح  

يف ذات اهللا فليجدد التوبة، وليجاهد نفسه . اهللا إال القوم الكافرون
  .حىت يأتيه اليقني

فمن الناس من يكـون يف خـري   : اليأس من توبة العصاة -٧
فتراه حيرص على دعوة العصاة أيا كانت . ونصح وحب لإلصالح

معاصيهم، فإذا رأى من أحدهم إعراضا من النصح، وصدودا عـن  
أيس من هدايته، وأقصر عن نصحه، ورمبا –اخلري، ومتاديا يف الغواية 

مث كم من الناس . أن اهللا لن يغفر له، ولن يهديه سواء السبيلجزم ب
. من يتمادون يف الغواية واإلجرام، حىت يظن أم ميوتون على ذلك

مث يتداركهم الرمحن الرحيم بنفحة من نفحاته، فإذا هم من األبرار 
  .األخيار

فاألمة اليت تعود إىل طريق الرشاد، وتصدق يف التوبة واإلنابـة  
ويرفع من شأا، ويعيدها إىل عزا  -يفتح اهللا هلا–العباد إىل رب 

وجمدها وينقذها من وهدا اليت احندرت إليهـا، وينجيهـا مـن    
اخلطوب اليت حتيط ا، نتيجة الذنوب اليت ارتكبتها، واملنكرات اليت 
أشاعتها من ربا وجمون، وفسق وشرك وبدع وحكم بغري ما أنـزل  

، وتقصري يف تبليـغ دعـوة اهللا، واألمـر    اهللا، ومواالة ألعداء اهللا
باملعروف والنهي عن املنكر، وحنو ذلك مما هو مـؤذن بالعقوبـة   

  .وحلول اللعنة
فإذا تابت إىل را متعها اهللا باحلياة السعيدة، وجعل هلا الصولة 



  

  ٤٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

: والدولة، ورزقها األمن واألمان، ومكن هلا يف األرض قال تعـاىل 
ينالَّذ اللَّه دعو   مهفَنلخـتسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منَآم

  مهيـند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف
الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا   

شقُونَيالْفَاس مه كفَأُولَئ كذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ش)١(.  
األعمال تطوى واأليام تنقضي، والعمر قصـري،  : أخي القارئ

  :قال الشاعر. واألجل قريب، وال يدري ابن آدم مىت يأتيه املوت
مرور الليايل وكر العشـي    أشاب الصغري وأفىن الكبري  
  أتى بعد ذلك يـوم فـيت      إذا ليلــة هرمــت أختــها
وحاجات مـن عـاش ال       نروح ونغـدو حلاجاتنـا  

فالتوبة واجبة على الفور من مجيع الذنوب، كبريها وصغريها، 
واتفقوا على أن التوبة من مجيـع  : "-رمحه اهللا–قال اإلمام النووي 

تأخريها سواء كانت املعصـية  املعاصي واجبة على الفور، وال جيوز 
  ".صغرية أو كبرية

                              
  .٥٥: سورة النور) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٥٠  

 
  وقت التوبة

التوبة مقام ينبغي أن يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إىل 
آخر عمره، وعموم الناس حمتاجون إىل التوبة دائما وعلـى اخللـق   

وتوبوا إِلَـى  : مجيعا أن يتوبوا وأن يستدميوا عليها، قال اهللا تعاىل
  .)١(أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ اللَّه جميعا

. ووقتها مدة العمر. )٢(فالتوبة واجبة وجوبا مطلقا مدى العمر
: وهي غاية كل مؤمن، وقد قال اهللا تعاىل ألفضل األنبياء حممد 

ات ينارِ الَّذصالْأَنو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع اللَّه ابت ي لَقَدف وهعب
   ـابت ثُـم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع ةاعس

يمحر ُءوفر بِهِم هإِن هِملَيع)٣(.  
والعبد حمتاج إىل التوبة واالستغفار مطلقا يف كل وقت وحني، 

ستغفار يف قوله قد أمر أن خيتم أعماله بالتوبة واال فإذا كان النيب 
ورأَيت الناس يدخلُونَ فـي  * إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح : تعاىل

فَسبح بِحمد ربـك واسـتغفره إِنـه كَـانَ     * دينِ اللَّه أَفْواجا 
  .)٤(توابا

أحوج إىل هذا منه، فليجمع العبد مهته وعزمـه،   فغري النيب 
                              

  .٣١: سورة النور) ١(
هـ دار بلنسية للنشر ١٤١٨، ٥، ط٢٦دالنن صصاحل الس. التوبة إىل اهللا، د) ٢(

  .الرياض-والتوزيع 
  .١١٧: سورة التوبة) ٣(
  .سورة النصر) ٤(



  

  ٥١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

وما من عبد إال وقد . ليحاسب نفسه، وليتب إىل اهللا حىت املماتو
  .)١(»وكل بن آدم خطاء«. اقترف ذنبا وفعل إمثا

أنه ال يفارق ابن آدم بالغواية –فقد أقسم إبليس بعزة اهللا تعاىل 
  .واإلضالل ما دام روحه يف جسده

قـال  «: قـال  عن الـنيب   -رضي اهللا عنه–عن أيب سعيد 
وعزتك ال أزال أغويهم ما دامـت أرواحهـم يف   يا رب : إبليس

وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما . أجسادهم، فقال اهللا عز وجل
  .فباب التوبة مفتوح يثوب إليه الشاردون. )٢(»استغفروين

فيستردون أنفسهم من تيه الضالل، ويعملون عمال صـاحلا إن  
فسـا إمياـا مل   قدر هلم امتداد يف العمر، قبل أن يأيت يوم ال ينفع ن

فمـىت حشـرجت   . تكن أمنت من قبل، أو كسبت يف إمياا خريا
وضاق ا الصدر، وبلغـت  . الروح يف احللق، وعاين ملك املوت

الروح احللقوم، وغرغرت النفس يف احللق فال توبة ويبـدأ وقـت   
التوبة عندما يستشعر القلب جالل ربه وعظمة خالقه، فيعلن التوبة 

تعاىل بسلوك صراطه املستقيم الذي نصبه لعبـاده   بالرجوع إىل اهللا
وأَنَّ هـذَا  : موصال إىل رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله تعـاىل 

 هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرص
  .)٣(ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
                              

  .رواه الترمذي) ١(
  .رواه اإلمام أمحد يف املسند) ٢(
  .١٥٣: سورة األنعام) ٣(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٥٢  

 
فيتوب قبل أن يتبني له املوت أو املرض وينشئ بتوبته صـالحا  
يف القلب، وصالحا يف احلياة ما دام مكلفا، فالرجاء حينئـذ بـاق   
ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل، وهذا هو املقصود بقولـه  

لَـة ثُـم   إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء بِجها: تعاىل
يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّـه عليمـا   

  .)١(حكيما
أي الذين يرتكبون الذنوب ويضلون طريق اهلدى عن جهالة، 
طال أمد ذلك أم قصر، ما دامت تلك اجلهالة ال تستمر حىت تبلـغ  

  .لهاإذاً فهي موافقة حمل. الروح احللقوم
. )٢(»إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر«: قال رسول اهللا 

فال جيوز تضييع الوقت باالشتغال باملعصية أو اللغو أو اإلعراض عن 
  .واجب أو فرض

إن من قبـل  «: قال رسول اهللا : عن صفوان بن عسال قال
مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فال يزال ذلك الباب 

لتوبة حىت تطلع الشمس من حنوه، فإذا طلعت من حنوه، مل مفتوحا ل
ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبـل أو كسـبت يف إمياـا    

  .)٣(»خريا
النفس املؤمنة إن مل تكسب يف إمياا خـريا  : "وقال ابن هبرية

                              
  .١٧: سورة النساء) ١(
  .رواه الترمذي عن ابن عمر وحسنه ورواه غريه) ٢(
  .يف الفنت باب طلوع الشمس من مغرا ٤٠٧٠رواه ابن ماجة ) ٣(



  

  ٥٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  .حىت طلعت الشمس من مغرا مل ينفعها ما تكسبه
واحلذر احلذر من فعـل  . تفعليك املبادرة إىل التوبة قبل الفوا

حتى إِذَا جاَء أَحدهم الْموت قَالَ : السيئات قبل أن يقول املذنب
 ونجِعار بر * وةٌ هما كَلهكَلَّا إِن كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَعلَع

  .)١(قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ
  
  
  
  

* * *  

                              
  .١٠٠-٩٩: سورة املؤمنون) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٥٤  

 
  قبول التوبة

  :)١(والتوبة املقبولة من اهللا تنقسم إىل قسمني
ثُم تاب علَيهِم : كما قال تعاىل. توفيقه لعبده أن يتوب: أوال
  .)٢(ليتوبوا

  .أي وفقهم للتوبة ليتوبوا
ن وإِني لَغفَّار لمن تاب وَآم: كما قال تعاىل. قبوهلا منه: ثانيا

وأَنا التواب : وجيمعها قوله تعاىل. )٣(وعملَ صالحا ثُم اهتدى
يمحالر)٤(.  

الرجوع واإلنابة إىل اهللا عز وجل، واإلخالص : وهي من العبد
له مع اإلقالع عن املعصية والندم على فعلها، والعزم علـى عـدم   

  .العودة إليها، وأن تكون يف وقتها املناسب
وبلـوغ  . )٥(»إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغـر «:  قال

نئذ يالروح احللقوم يعاين ما يصري إليه من رمحة أو هوان وال ينفع ح
فَلَم يـك يـنفَعهم   : توبة، وال إميان كما قال اهللا يف حمكم البيان
خ ي قَدالَّت ةَ اللَّهنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِمي  ِسـرخو هادبي عف لَت

                              
، ١، ط٦سليمان إبراهيم الالحم، ص. التوبة وشروطها وممن تقبل ومىت؟، د) ١(

  .الرياض-هـ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ١٤٢٤
  .١١٨: سورة التوبة) ٢(
  .٨٢: سورة طه) ٣(
  .١٦٠: سورة البقرة) ٤(
  .ابن عمر الترمذي يف الدعوات وابن ماجه يف الزهد وغريهم أخرجه من حديث) ٥(



  

  ٥٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ : وقال تعاىل. )١(هنالك الْكَافرونَ
  ـتبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السمعي

  .)٢(الَْآنَ
: قـال : عن النيب  -رضي اهللا عنه–وعن أيب سعيد اخلدري 

وعزتك يا رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت : إن الشيطان قال«
وعـزيت وجـاليل ال   : قال الرب عز وجل. أرواحهم يف أجسادهم

  .)٣(»أزال أغفر هلم ما استغفروين
وإذا كانت التوبة تقبل قبل حضور املوت ولو بـزمن قليـل،   

شيٍء  ورحمتي وسعت كُلَّ: قال تعاىل. فقبوهلا قبله من باب أوىل
فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّـذين هـم بَِآياتنـا     

وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عـن عبـاده   : وقال تعاىل. )٤(يؤمنونَ
إِنـي  و: وقال تعاىل. )٥(ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ

ابت نمل فَّارلَغ)وقال تعاىل. )٦ :    ـرصـا ننلَيـا عقكَانَ حو
نِنيمؤالْم)٧(.  

كنت رديف الـنيب  : قال -رضي اهللا عنه–وعن معاذ بن جبل 
                              

  .٨٥: سورة غافر) ١(
  .١٨: سورة النساء) ٢(
  .أخرجه أمحد وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة) ٣(
  .١٥٦: سورة األعراف) ٤(
  .٢٥: سورة الشورى) ٥(
  .٨٢: سورة طه) ٦(
  .٤٧: سورة الروم) ٧(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٥٦  

 
 يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد، ومـا  «: على محار فقال

حق اهللا على «: الق. ؟ قلت اهللا ورسوله أعلم»حق العباد على اهللا
العباد أال يشركوا به شيئا، وحق العباد على اهللا أال يعذب مـن ال  

  .)١(»يشرك به شيئا
. فهو سبحانه الذي من على من شاء من عباده، فوفقهم للعمل

دین ومن عليهم بقبوله منهم وأثابتهم عليه، وهلذا يسمي سبحانه  ال
نْ تؤمنوا وتتقُوا فَلَكُـم  وإِ: جزاء األعمال وثواا أجرا قال تعاىل

يمظع رأَج)٢(.  
إِنَّ : قـال تعـاىل  . وكما يسمي سبحانه الصـدقة قرضـا  

تفضـال  . )٣(الْمصدقني والْمصدقَات وأَقْرضوا اللَّه قَرضا حسنا
منه وامتنانا وإحسانا، وأنه سبحانه ألزم نفسه بالثواب ملـن عمـل   

  .د أحسن القائلصاحلا ولق
  كال وال عمل لديه ضـائع     ما للعباد عليه حق واجـب 
  فبفضله وهو الكرمي الواسع    إن عذبوا فبعدله أو نعمـوا 

فالعمل الصاحل إمنا هو سبب لدخول اجلنة، ودخوهلا إمنا هـو  
برمحة اهللا، الذي كتب على نفسه الرمحة شرعا ومسعا، وهلذا قـال  

 :» وال أنت يا رسـول  : قالوا. »بعملهلن يدخل أحدكم اجلنة

                              
  .مذي وابن ماجهأخرجه البخاري ومسلم والتر) ١(
  .١٧٩: سورة آل عمران) ٢(
  .١٨: سورة احلديد) ٣(



  

  ٥٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  .)١(»وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل«: اهللا؟ قال
كل مؤمن ال بد لـه  : "رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وليست التوبة نقصا، : "وقال أيضا" من التوبة وال يكمل أحد إال ا

األنبياء بالتوبة بل هي من أفضل الكماالت، واهللا قد أخرب عن عامة 
: وقد قيـل " واالستغفار، عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغريهم

رب معصية أورثت ذال وانكسارا خري من طاعة أورثـت عـزا   "
فكل عامل للسوء فإمنا يعمله جبهالة وسفه وعدم رشد، " واستكبارا

وأن كل ذنب عصي اهللا به فهو جهالة، سواء كان فاعله عاملـا أو  
لقولـه  . و ناسيا، متعمدا أو خمطئا، خمتارا أو مكرهاجاهال، ذاكرا أ

  .)٢(للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة: تعاىل
فمن عصى اهللا فهو جاهل أيا كـان، ومـن   : وقال ابن تيمية

إِنما يخشى اللَّه مـن عبـاده   : أطاعه فهو عامل، وهلذا قال تعاىل
 خيشاه، فمن مل خيش اهللا فليس من العلماء، فكل عامل. )٣(الْعلَماُء

كفى خبشية اهللا علمـا، وكفـى   : قال ابن مسعود. بل من اجلهال
إمنا العامل : فقال. أيها العامل: وقال رجل للشعيب. باالغترار به جهال

  .من خيشى اهللا
ثُم يتوبـونَ مـن   : فعليك يا عبد اهللا املبادرة إىل التوبة لقوله

وإذا كان اإلنسان ال يـدري  . قبل حضور املوت: أي. )٤(قَرِيبٍ
                              

  .رضي اهللا عنه–أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث أيب هريرة ) ١(
  .١٧سورة النساء) ٢(
  .٢٨سورة فاطر ) ٣(
  .١٧سورة النساء  ) ٤(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٥٨  

 
مىت حيضره املوت، ويفجؤه األجل، فالواجب عليه قبل املوت التوبة 

  .حىت ال يأتيه املوت على غرة، وهو مقيم على املعصية
كن «: رضي اهللا عنهما–لعبد اهللا بن عمر  قال رسول اهللا 

  .»يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
قبول التوبة، أو ردها خاضـع  : أخيت القارئة.. رئ أخي القا

ألمر اهللا ومشيئته، ولكن من شروطها، ـ سبق وذكرنا قبوهلا على  
أن يقلع العاصي عن املعصية، أن يندم على فعلها، : وجه العموم ـ  

ويزاد يف حقوق اآلدميني، فعليه أن يؤدي . وأن يعزم أال يعود إليها
، وحيصل على مساحمته لـه مـن   لصاحب احلق حقه، أو نظري حقه

إذاً قـدم  . دون إكراه بردها إليهم وطلب العفو والصـفح منـهم  
لنفسك توبة مرجوة قبل املمات وقبل حبس األلسن بادر ا قبـل  

  .غلق النفوس فإا ذخر وغُنم للمنيب احملسن



  

  ٥٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  أمور تعني على التوبة واالستمرار عليها
  .مجيع األعمال األخرىإخالص النية هللا تعاىل يف التوبة و -١
أن جيتهد التائب قدر املستطاع يف عمل أعمال صاحلة تثبته  -٢

  .بعد توفيق اهللا على اخلري –
يت ارتكبها، أن يستشعر قبح وفداحة الذنب أو الذنوب ال -٣

  .واآلخرة وضررها عليه يف الدنيا
  .أن يبتعد عن املكان الذي كانت متارس فيه املعصية -٤
أو كل . ات احملرمة اليت كان يعمل ا املعصيةإتالف األدو -٥

  .ما يذكره بتلك املعصية
أن جبد لنفسه رفقة صاحلة تعينه على اخلري، وأال جيـالس   -٦

  .رفقاء السوء الذين كانوا يعملون املعاصي معه
أن يداوم على قراءة آيات التخويف للمذنبني يف القـرآن   -٧

غبة يف العودة للغفلة وكذلك لتزجره عن الر. الكرمي والسنة املطهرة
  .آيات قبول التوبة والترغيب ا

  .أن يتذكر أن العقوبة املعجلة قد تأتيه يف أي وقت -٨
  .أن يداوم على ذكر اهللا سبحانه وتعاىل -٩
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٦٠  

 
  عالمات صدق التائب

ال يعترب جمرد التلفظ بالتوبة دليال على الصدق فيها، ما مل يأت 
ومن العالمات الدالـة  . ملية للتوبةالتائب بعالمات تكون ترمجة ع

  .)١(على صدق التائب
اإلقالع الفعلي عن الذنب، واألخذ يف مقابله من أعمـال   -١

شـعوره بـاإلمث،   والطاعة، وهذا دليل حساسية القلب وانتفاضه 
  .ورغبته يف التوبة

العزم والقصد لتدارك ما فات، وإصالح ما يأيت، فإن كان  -٢
قضاها، أو مظلمة أداهـا، أو خطيئـة ال    املاضي تفريطا يف عبادة

توجب غرامة حزِنَ إذْ تعاطاها، وهذا دليل على تعظيم اهللا يف قلبه 
  .واشتداد خوفه منه ورجائه إياه، وطمعه فيما عنده

أن تضيق األرض عليه كما ضاقت على كعب بن مالـك   -٣
فيستوىل عليه احلزن والبكاء، فيشـغله عـن اللـهو     )٢(وصاحبيه
  .والضحك

قـال اهللا  . أن تكون احلالة بعد التوبة خريا مما كان قبلـها  -٤
فَتلَقَّى َآدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التـواب  : تعاىل

يمحالر)٣(.  

                              
  .٥٨التوبة إىل اهللا، ص) ١(
  .املغازي ، كتاب٤١٥٦انظر قصته يف الصحيحني، صحيح البخاري، ) ٢(
  .٣٧: سورة البقرة) ٣(
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والَّذين هم : أن ال يأمن مكر اهللا طرفة عني فقال تعاىل -٥
فشم هِمبذَابِ رع نقُونَ م *ونأْمم رغَي هِمبر ذَابإِنَّ ع)١(.  

فيصحبه اخلوف طيلة حياته، ويستمر على ذلك حىت يسـمع  
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا : قول الرسول لقبض روحه

نزحلَا تافُوا وخكَةُ أَلَّا تلَائالْم هِملَيلُ عزنتي تالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا و
  .)٢(كُنتم توعدونَ

أن يتأمل ويندم ويأسف على ما فرط منه، وخوفا من سوء  -٦
  .عاقبة

أن يذكر دائما سرعة لقاء ربه ويترقب يف كل حلظة نزول  -٧
اجلنة «: قال رسول اهللا . املوت به وأنه أقرب إليه من شراك نعله

  .)٣(»شراك نعله، والنار مثل ذلكأقرب إىل أحدكم من 
حمبـة اهللا ورسـوله   : ومن أقوى عالمات صدقه يف التوبة -٨

  .وحمبة املؤمنني فيه واإلتيان من العمل مبا تقتضيه هذه احملبة
  التوبة التامة

توبة جيمع العبد فيها كل عزمه وإرادته، مبادرا به عازما علـى  
هو حيدث نفسـه أال  املضي فيها إىل آخر عمره، مقلعا عن الذنب و

  .يعود إليه، كما ال يعود اللنب إىل الضرع

                              
  .٢٨-٢٧: سورة املعارج) ١(
  .٣٠: سورة فصلت) ٢(
  .رواه البخاري) ٣(
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٦٢  

 
توبة تبدأ بالندم، وتنتهي بالعمل الصاحل والطاعة وتظل تـذكر  
القلب بعدها، وختلصه من رواسب املعاصي وعكارها، وحتضه على 
أال يعود إىل الذنب أبدا، وأن تكون هللا، ال حفظا للصحة أو املال، 

الدنيا، أو خوفا من عقاب أحـد، أو  أو حرصا على حظ من متاع 
سطوة قانون، أو عدم وجود ما يعينه على املعصية، لكنـه يهجـر   

  .الذنب كي ال يغضب اهللا ورسوله
فتوبة العني : مث اعلم أن على كل عضو من أعضاء اإلنسان توبة

كفها عن النظر إىل احملارم، وتوبة اليد كفها عن تناول احملرم، وتوبة 
  .وهكذا.. اع احملرم، وتوبة الفرج كفه عن الزنا السمع كفه عن مس

وأن يستدرك العبد ما فاته، فيؤدي كل فرض ضيعه، ويريد إىل 
كل ذي حق حقه من املظامل، ويشغل البدن الـذي اسـتعمله يف   
السحت واحلرام بطاعة اهللا تعاىل وامتثال أوامره والتغذي باحلالل، 

  .والبعد عن مواطن الشبهات واحلرام
  
  
* * *  



  

  ٦٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  )١(التوبة النصوح
 -رمحـه اهللا تعـاىل  –أما التوبة النصوح فقد عرفها ابن كثري 

توبة صادقة جازمة متحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث : "بقوله
  .»التائب وجتمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات

  مثار التوبة
 ومثار التوبة يتذوق حالوا من عرف حقيقة التوبة وتعبـد اهللا 
ا، فهي سبب كل خري وفالح وسبب طمأنينة النفس، واسـتكانة  
الروح، وطرب القلب، ونشوته، وفرحته، فإن اهللا جل وعال حيب 
التائب ويفرح بتوبته، ويورثه يف قلبه حالوة، وسعادة وفرحا، ومن 

  :)٢(أهم مثار التوبة
 سبحانه حمبـوب  التائب إىل اهللا: رضي اهللا تبارك وتعاىل -١
، مؤيد بعونه، مصان حمفوظ من كل سوء وبلية، تتنزل عليه عند اهللا

قال تعاىل يف . الرمحات، وتتغشاه الربكات، وتستجاب له الدعوات
فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره «: احلديث القدسي

الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشـي ـا، وإن   
  .)٣(»ألعيذنهسألين أعطيته، ولئن استعاذين 

                              
ال بأس طهور إن شاء اهللا، عبد العزيز حممد بن عبد اهللا السدحان، تقدمي مفيت عام ) ١(

م، دار ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ١، ط١٠اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ص
  .الرياض-العاصمة 

م، ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١، ط١٢التوبة حقيقتها مثارها، دار ابن خزمية، ص) ٢(
  .الرياض

  .رواه البخاري) ٣(
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إن ضرر املعاصي على األزواج والنفـوس  : طمأنينة النفس -٢

بل إن ضرر املعصية يشمل . أخطر من ضرر األمراض على األجساد
فترى العاصي قد اجتمعت عليـه أنـواع اهلمـوم    . الروح والبدن

والغموم، وألوان الوساوس واهلواجس، فال جتده إال قلقـا فزعـا   
ما اقترفه من املعاصي واخلطيئات، لذلك  خائفا، وما ذلك إال بسبب

كانت التوبة طمأنينة للنفس، وسعادة للقلب، قال اإلمام احلسـن  
احلسنة نور يف القلب وقـوة يف البـدن،   : "-رمحه اهللا–البصري 

والسيئة ظلمة يف القلب ووهن يف البدن، فالتوبـة دواء ألمـراض   
فهي دواء . اهللالنفس والبدن تقتضي الصرب ومطالعة الثواب من عند 

قال . يصقل القلوب وجيلي عنها أسباب الضيق والضنك وهو الران
والقلوب  )١(كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ: تعاىل

إذا أزيل عنها الران أصبحت خفيفة مرحة ال تعـرف اليـأس وال   
  .يصيبها النكد

ة وقاية من عـذاب  إن التوب: اجتناب سخط اهللا عز وجل -٣
اهللا وعقابه، ذلك ألن الذنوب موجبة للسخط والنكال، والتوبـة  

 -عليه السـالم –قال تعاىل عن يونس . ماحية للذنوب ناسخة هلا
 نيحبسالْم نكَانَ م هلَا أَنمِ     * فَلَوـوإِلَـى ي طْنِـهـي بلَلَبِثَ ف

لَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني لَا إِ: وإمنا كان تسبيح يونس )٢(يبعثُونَ
نيمالظَّال نم تكُن)٣(.  

                              
  .١٤: سورة املطففني) ١(
  .١٤٤-١٤٣: سورة الصافات) ٢(
  .٨٧: سورة األنبياء) ٣(



  

  ٦٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

فتفكر وفقك اهللا يف أن الذنوب تنقضي لذاا وتبقى تبعاـا،  
–فعن أيب هريـرة  . وأن التوبة هي فصل ما بني العبد وبني العقاب

إن اهللا يغار وإن املؤمن يغـار،  «: قال عن النيب  -رضي اهللا عنه
  .)١(» أن يأيت املؤمن ما حرم عليهوغرية اهللا

أنك بشر، وأن أحكام البشرية جاريـة   -يا عبد اهللا –فتذكر 
وهـذا  . عليك من السهو والغفلة والنسيان واخلطأ وغلبة الطبـع 

يقتضي أن تكون مالزما للتوبة يف كل حني ألا جتري ما بدر منك 
  .من زلل وما اقترفته من قبيح العمل

                              
  .رواه مسلم) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٦٦  

 
  )١(فوائد التوبة

أن للتوبة فوائد عظيمة وكثرية ويكفي التائب : علم يا عبد اهللا
ومن لَـم يتـب   : أن يكون عند اهللا من أهل العدالة لقوله تعاىل

فيعرف الشيء بنقيضه، ونقيض الظلم . )٢(فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
  :العدالة وهي صفة التائبني ومن هذه الفوائد ما يلي

هي من األسلحة اإلميانية، بل هي سـالح  و: سالح خلقي -١
هلذا . فتاك إذا استعمله اإلنسان يف حق نفسه فإنه يغري طبيعة حياته

يف مقال لـه نشـر يف الـة    ) فرانزستال(قال الكاتب اهلولندي 
إن "اإلسالمية اليت تصدرها اجلمعية اإلسالمية يف وولنج بـإجنلترا  

اد أنفسهم، وهـي سـالح   التوبة يف اإلسالم هي وسيلة تغري األفر
  ".خلقي عظيم، ففيها الندم والتغري والتحول

إن من أمجل فوائد التوبة أن حيترم اإلنسان : احترام الذات -٢
بعد أن كان حيتقرها ويكرهها، حني كانت ساقطة من . ذاته وكيانه

أما بعد التوبة فإن الواقع النفسي خيتلف؛ حيث . عينيه أثناء املعصية
  :سه وحيترمها، ويكون ذلك بيان األمور التاليةحيب التائب نف

إن التوبة تفتح األمل أمام اإلنسان القلق الذي حطمته ذنوبه  -
  .وآثامه؛ حيث جيعله األمل بعد التوبة يشعر براحة نفسية

                              
م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١، ط٣٠املنتقى من الفوائد اإلميانية، مصطفى حقي، ص) ١(

  .لرياضدار طويق، ا
  .١١: سورة احلجرات) ٢(



  

  ٦٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

إن التوبة تؤدي بصاحبها إىل احترام ذاته بعدما كان يعلـن   -
  .احلرب عليها وحيتقرها بسبب اآلثام

بة تدفع صاحبها إىل التحرر من الشـعور بالـذنب   إن التو -
  .واخلوف
أخي التائب إن للتوبة آثارا : الربكة بالعمل والرقة بالقلب -٣

علـى  إن التوبة توجـب  "يف القلب، وهلذا أخرب ابن قيم اجلوزية 
ف، وشكر اهللا ومحـده والرضـا عنـه    احملبة والرقة واللط: التائب

فيترتب له على ذلـك  ، توبته فإذا تاب إىل اهللا. ىوعبوديات أخر
القبول أنواع من النعم اليت ال يهتدي العبد لتفاصيلها، بل ال يـزال  

  .يتقلب يف بركاا وآثارها ما مل ينقضها ويفسدها
إِلَّا من تاب وَآمن وعمـلَ  لقوله تعاىل : تبديل السيئات -٤

يس لُ اللَّهدبي كا فَأُولَئحاللًا صمع   كَـانَ اللَّـهو اتنسح هِمئَات
وهذه أعظم الفوائد اليت ترغـب التائـب يف أن    )١(غَفُورا رحيما

يتوب يف كل حلظة من حياته، فتجب التوبة ما قبلها من السيئات، 
ويكون املرء دائما كما ولدته أمه طاهرا نقيا، بعد إعـالن التوبـة   

  .الصادقة
  من هم التائبون؟

إذا فعلوا سيئة أو فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكـروا  هم الذين 
اهللا، فندموا وتابوا وآمنوا، ورجعوا إىل اهللا من قريب، واسـتغفروا  

                              
  .٧٠: سورة الفرقان) ١(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٦٨  

 
لذنوم، ومل يستمروا على ما فعلوا من املعصية غري مقلعني عنـها،  

  .وأتبعوا توبتهم األعمال الصاحلة. وعزموا أن ال يعودوا إليها أبدا
مشبوب . ة جم املشاعر، جياش الفؤادصادق العبار: التائب -
  .الضمري
منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلـق  : التائب -

  .األحشاء
بني الرجاء واخلوف، والسالمة والعطب والنجـاة  : التائب -
  .واهلالك
التائب يف قلبه حرقة، ويف وجدانه لوعة، ويف وجهه أسـى،   -

  .ويف دمعه أسرار
عة عربة، فاحلمام إذا غرد بكى، والطري له يف كل واق: التائب -

  .إذا صاح ناح، والبلبل إذا شدا تذكر، والربق إذا ملع اهتز
اجلسوا إىل التوابني : "-رضي اهللا عنه–قال عمر بن اخلطاب 

وقـد  " فإم أرق أفئدة فكل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون
لن يغلقه حـىت  و. جعل اهللا تعاىل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه

  .تطلع الشمس من مغرا
: عالمات التائب مخس: -رمحه اهللا–وقال أبو يزيد البسطامي 

إذا ذكر نفسه افتقر، وإذا ذكر ذنبه استغفر، وإذا ذكر الدنيا اعترب، 
  .وإذا ذكر اآلخرة استبشر، وإذا ذكر املوىل افتخر

  



  

  ٦٩ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  :قال أحد الشعراء
  إهلي تبـت عمـا كـان مـين    

  
ــيئايت و   ــر س ــينفكف   ارض ع

  وعــاملين بلطفــك يــا إهلــي  
  

  وال تقطع ألجل الـذنب مـين    
  وكن يـوم القيامـة يل معينـا     

  
  وأحسن يب كما أحسنت ظـين   

  التائب يناجي ربه  
: فيقـال لـه  ، يف الليل الداجي يبكي ويناجي )١(يتقلب التائب

مالك أطلعنا فسترنا، وعرفنا فعذرنا، وعلمنـا فحملنـا، وقـدرنا    
  !فغفرنا

ت، قـال  وأنا غفـر : قال الرب: رب أذنبتيا : ائبقال الت
ولو بلغـت عنـان   : ذنويب جتل عن اإلحصاء، قال الرب: التائب
إن : يا رب أهلكتين السيئات، قـال الـرب  : قال التائب. السماء

  .احلسنات يذهنب السيئات
يا رب تساحمنا على ما فات أما حتاسبنا على تلك : قال التائب

ال : قال التائـب . بدل السيئات حسناتبل أ: الزالت؟ فقال الرب
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا ! أنا الصمد: أكرم منك أحد، قال اهللا

علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا 
يمحالر فُورالْغ وه هإِن)٢(.  

                              
مكتبة  ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٥، ط٥١ضحايا احلب للدكتور عائض القرين، ص) ١(

  .العبيكان، الرياض
  .٥٣: سورة الزمر) ٢(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٧٠  

 
أبشر فإن تذكرك لذنبك طاعة منك لربك، كلما : تائبأيها ال

احترق قلبك بنار الندم، ذابت جبال اخلطايا واهلم، كلما أطار اهلم 
نومك وكدر احلزن يومك غسلت سيئاتك وحمـوت خطيئاتـك،   
التائب حبيب اهللا وصديق عباده، وضيف رمحته، ووافـد جنتـه،   

  .ومستحق كرامته، وحائز قربه
لون ألنه صدق قيلهم، واتبع سبيلهم، واقتفى التائب حيبه املرس

دليلهم، والتائب حتبه املالئكة، ألم يستغفرون لـه، ويفرحـون   
بطاعته، وحيبون توبته، والتائب حيبه املؤمنون، ألنه أعـام علـى   

  .نفسه، وجاهد معهم شيطانه، وأرضى إهلهم وإهله
دمع التائب على صدق صاحبه برهان وعلى صـحة توبتـه   

اآلن عرفت فالزم، ووصلت فاسلم، وحصلت : أيها التائبسلطان 
فاغنم، فتقدم وال حتجم، الباب أمامك مفتوح، والعطاء من ربـك  

  .ممنوح، والكرم منه يغدو ويروح
ــل   ــى طل ــي عل ــا أبك     واهللا واهللا م

ــكان     ــل وس ــن أه ــر م ــى وأفق   أقف
ــحرا ــا س ــى واد الغض ــت عل     وال بكي

ــان    ــح والب ــني روض الطل ــة ب   أو خيم
    وما ذرفـت دمـوعي يف اهلـوى سـفها    

  لفــيء خــل وال تــذكار جــريان     
ــت  ــها حمي ــوب ليت ــذكر ذن ــن ل     لك

ــان    ــران وإحسـ ــو رب وغفـ   بعفـ



  

  ٧١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٧٢  

 
  االستقامة بعد التوبة

يعاجل قضية االسـتقامة بعـد    -رمحه اهللا–الشيخ سيد قطب 
وكيفية سد الفراغ الشيطاين يف النفس بعوض إميان عملـي  . التوبة
  :بقوله
لتوبة تبدأ بالندم واإلقالع عن املعصية، وتنتـهي بالعمـل   فا"

الصاحل الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأا جدية، وهو يف الوقـت  
ذاته ينشئ التعويض اإلجيايب يف النفس بـاإلقالع عـن املعصـية،    
فاملعصية عمل وحركة، جيب ملء فراغها بعمل مضاد وحركة، وإال 

  .)١(»فراغ الذي حتسنه بعد اإلقالعحنت النفس إىل اخلطيئة بتأثري ال
: حممد خري رمضان يوسف يف كتابـه / ويقول األستاذ الفاضل

ال سالم مع الشيطان وأعوانه، يعين ال سالم مع الشر وأهلـه، وال  (
  .)٢()سالم مع الباطل ومعتنقيه، وال سالم مع النفس األمارة بالسوء

وبـة،  عقلكم حيثكم علـى الت : أخيت القارئة.. أخي القارئ 
وهواكم مينعكم، واحلرب بينهما، فلو جهزم جيش عزم فر العدو، 

ـ  تنوون قيام الليل، فتنام م ون، وحتضرون االس فال تبكـون، ك
  .)٣(قُلْ هو من عند أَنفُِسكُم: تقولون ما السبب

                              
، ١٠٨قطار املستغفرين إىل ديار التائبني، جاسم بن حممد بن بدر املطوع، ص) ١(

  .مصر-م، دار الوفاء ١٩٩٢هـ ١٤١٢، ٢ط
م، دار ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ١، ط٧٦هكذا قلت، حممد خري رمضان يوسف، ص) ٢(

  .ابن حزم، بريوت
  .١٦٥: سورة آل عمران) ٣(



  

  ٧٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

عصيتم بالنهار، فنمتم بالليل، أكلتم احلرام، فأظلم القلب، ملـا  
  .مقبولني، طردمتفتح باب الوصول لل

من أحب تصفية األحوال فليجتهد يف تصفية األعمال، قـال  
  .)١(وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماًء غَدقًا: تعاىل

ن من صفى صفي له، وم: "رمحه اهللا–قال أبو سليمان الدراين 
ومن أحسـن   كوفئ يف اره، كدر كدر عليه، ومن أحسن يف ليله

  ".يف اره كوفئ يف ليله
من استقام بعد توبته، رزقـه اهللا جناتـه،   . )٢(التوبة–فالتوبة 

أن للذنوب أثرا عظيما على اخلامتة، فإذا أردت  -وفقك اهللا -واعلم
وإليك أخي التائب مثاالن على ، فعليك بترك الذنوب، حسن اخلامتة

  :ذلك
سـيقار املشـهور   يف أحد األيام وصـلت للمو  :املثال األول

، وكان يف سكرات موته، فعلـق  "نبيذ الراين"هدية من " بيتهوفن"
مث قبض من سـاعته،  . وا أسفاه، لقد وصلت متأخرة: "عليها قائال

فانظر يا أخي إىل حال املوسيقار وهو ينازع املـوت، ومـا هـي    
  الكلمات اليت رددها، واسأل نفسك ملاذا كانت خامتته سيئة؟

رمحـه  –إلمام املقدسي الزاهد ابن قدامة احلنبلي ا :املثال الثاين
فقد كان ال يكاد يسمع دعاء إال حفظه ودعا به، وال يسمع  -اهللا

ذكر صالة إال صالها، وال يسمع حديثا إال عمل به وكان ال يترك 
                              

  .١٦: سورة اجلن) ١(
  .رمحه اهللا–تابع كالم الشيخ قطب ) ٢(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
٧٤  

 
قيام الليل من وقت شبابه، وقلل األكل يف مرضه قبل موته حىت عاد 

  .يسبح ومات وهو عاقد على أصابعه. كالعود
 -فما قالـه السـلف   -أخي التائب.. أخي القارئ –تفكر 

ضاحك معترف بذنبه خري من باك مدلٍّ على : "رضوان اهللا عليهم
فـاختر  " وباك نادم على ذنبه، خري من ضاحك معترف بلهوه. ربه

أخي املغادر مع أي الفريقني تكون؟ واختر أخي املغـادر مـع أي   
  املؤمنني تريد؟

  
  
  

* * *  
  



  

  ٧٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  ؟)١(العودة إىل الذنب مفسدة للتوبة منههل 
مبعىن أن الشخص إذا تاب من ذنب، مث عاد إليه، هل يعود إمث 

  هذا الذنب عليه؛ ألنه رجع إليه؟
تفصيل هذه املسألة لفضيلة الشيخ صاحل بن غامن السدالن على 

  :النحو التايل
إذا تاب واستمر على توبته، وكانـت التوبـة مسـتوفية     -١

ية من املوانع، فهذه توبة صحيحة ال خـالف فيهـا   للشروط، خال
  .بإمجاع العلماء

أن يتوب من الذنب، مث يعود إليه، مث يتوب منه، مث يعود  -٢
  .فإذا كانت كل توبة مستوفية شروطها فإن كل توبة صحيحة، إليه

أن يتوب من الذنب، مث يعود إليه، وميوت على ذلك، فهل  -٣
بالثاين، وأما األول فقد جبته التوبة،  يؤخذ باألول والثاين، أم يؤخذ

  ورفع عنه اإلمث؟
  دعاء التوبة

كل شيء «: قال أن النيب  -رضي اهللا عنه–عن أيب الدرداء 
يتكلم به ابن آدم مكتوب عليه، فإذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا 

: مث يقول -عز وجل–فأحب أن يتوب إىل اهللا فليمد يديه إىل اهللا 
يك منها ال أرجع إليها أبدا، فإنه يغفر له ما مل اللهم إين أتوب إل(

                              
  .٦٧التوبة إىل اهللا، ص) ١(
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  .)١()»يرجع يف عمله ذلك

مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه–عن أيب بكر الصديق 
 ما من رجل يذنب ذنبا، مث يقوم فيتطهر، مث يصلي، مث «: يقول

والَّـذين إِذَا فَعلُـوا   : مث قرأ هذه اآلية. »يستغفر اهللا إال غفر له
  ـنمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشفَاح

* يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ  
هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج كأُولَئ  ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو
نيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ)٢(.  

مـن جـاء يف   (باب ) ١٥٢١(واحلديث رواه أبو داود رقم 
  .حديث حسن: الصالة عند التوبة والترمذي وقال

  قصص يف فضل التوبة
  أول تائب إىل اهللا

اهللا من تراب مث جعله طينـا، مث  خلقه  -عليه السالم–إنه آدم 
صار الطني محأ مسنونا، مث تركه حىت كان صلصاال كالفخـار، مث  

ملا نفخ يف آدم، فبلغ «: قال . نفخ فيه من روحه، فصارا إنسانا
الروح رأسه عطس، فقال احلمد هللا رب العاملني، فقال له تبـارك  

  .)٣(»يرمحك اهللا: وتعاىل

                              
  .أخرجه احلاكم يف املستدرك) ١(
  .١٣٦-١٣٥: سورة آل عمران) ٢(
  .ابن حبان يف صحيحه أخرجه) ٣(
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يطوف حوله وهو ال يزال محـأ   - عليه اللعنة -وكان إبليس 
  .مسنونا ملا ينفخ فيه الروح بعد وذلك قبل أن يطرد اجلنة فحسده

ملا خلق اهللا آدم تركه ما شاء أن يدعـه، فجعـل   «: قال 
  .)١(»إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه ال يتمالك

قـد أخـرب    -عليه السـالم –وكان رب العزة قبل خلق آدم 
م أن يسجدوا له بعد أن نفخ فيه من روحـه  املالئكة بذلك وأمره

   ٍـإمح ـنالٍ ملْصص نا مرشب قالي خإِن كَةلَائلْمل كبإِذْ قَالَ ر
 وننسم *      ـوا لَـهـي فَقَعوحر ـنم يـهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س
يناجِدس)٢(.  

ة ألمـر اهللا،  طاع -عليه السالم–فسجد املالئكة كلهم آلدم 
فلم يسجد حسدا وحقدا علـى آدم  ، وكان إبليس حاضرا وشاهدا

إِلَّا * فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ : الذي كرمه اهللا على خلقه
 رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاس يسلأَنْ  * إِب ـكعنا مم يسلا إِبقَالَ ي

قَالَ أَنا * ت بِيدي أَستكْبرت أَم كُنت من الْعالني تسجد لما خلَقْ
قَالَ فَاخرج منها فَإِنك * خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ 

 جِيمينِ* رمِ الدوي إِلَى يتنلَع كلَيإِنَّ عو)٣(.  
استكبارا منه، فكان من الكافرين، ورفض إبليس السجود آلدم 

وكان جزاؤه الطرد من رمحة اهللا، مث اخللود هو وأتباعـه يف نـار   
                              

  .رواه أمحد يف املسند ومسلم أيضا) ١(
  .٧٢- ٧١: سورة ص) ٢(
  .٣٥-٣٠: سورة احلجر) ٣(
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  .جهنم

وزوجته حواء اليت خلقت منه  -عليه السالم–وأسكن اهللا آدم 
ويا َآدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلَا من حيـثُ  : يف اجلنة

بقْرلَا تا ومئْتشنيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا ه)١(.  
: آدم وحواء من إبليس وعدائه هلما -عز وجل–مث حذر املوىل 

   ـنـا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزلو لَك ودذَا عإِنَّ ه ما َآدا يفَقُلْن
وأَنك لَا تظْمأُ * ولَا تعرى إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها * الْجنة فَتشقَى 

  .)٢(فيها ولَا تضحى
وكان على آدم وحواء أن يأكال من كل شجر اجلنة إال شجرة 
واحدة وبعد فترة من سكىن آدم وحواء اجلنة، استطاع الشيطان أن 

فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا : يصل إليهما بوسوسته، فقال آلدم
لَىَآدبلَا ي لْكمو لْدالْخ ةرجلَى شع لُّكلْ أَده م)وظل إبليس . )٣

ا رمـا أال  يوسوس آلدم وحواء بأن يأكال من الشجرة اليت أمرمه
حتذير ربه وأكـل هـو    -عليه السالم–يأكال منها حىت نسي آدم 

  .وزوجته منها
دي لَهما مـا وورِي  فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليب: قال تعاىل

عنهما من سوَآتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّا 
 يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونـا  * أَنْ تي لَكُما إِنمهمقَاسو

                              
  .١٩: سورة األعراف) ١(
  .١١٩-١١٧: سورة طه) ٢(
  .١٢٠: سورة طه) ٣(
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 نيحاصالن نورٍ * لَمرا بِغملَّاهـا  فَدملَه تدةَ برجا ذَاقَا الشفَلَم
سوَآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وناداهما ربهما 
 ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجا الشلْكُمت نا عكُمهأَن أَلَم

بِنيم)١(.  
بـدت  ، صى آدم وزوجه أمر رما وأكال من الشجرةفلما ع

هلما عوراما، فأخذا من ورق اجلنة كي يسترا تلك العورة وعمال 
  أفرارا مين يا آدم؟: إزارا، واختبأ آدم حياء من ربه، فناداه ربه

  .بل حياء منك يا رب مما جئت به: قال
ـ  -عليه السالم–وأدرك آدم  ال خطأه فبادر بالتوبة إىل اهللا، فق

قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنـا  : هو وزوجه
رِيناسالْخ نم نكُونلَن)٢(.  

وكانت تلك الكلمات هي أول دعاء واستغفار آلدم مث مـن  
ذريته من بعده، إا أول توبة من أول تائب إىل اهللا، وبالفعل قبـل  

وبته لكنه أهبطه إىل األرض كي يعيش فيهـا هـو   اهللا عز وجل ت
فَتلَقَّى َآدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو : وذريته من بعده
 يمحالر ابوى * التدي هنم كُمنيأْتا يا فَإِميعما جهنبِطُوا ما اهقُلْن

  .)٤)(٣(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَفَمن تبِع هداي فَلَا 
                              

  .٢٢-٢٠: سورة األعراف) ١(
  .٢٣: سورة األعراف) ٢(
  .٣٨-٣٧: سورة البقرة) ٣(
م، الكتاب العريب، ٢٠٠٥، ١، ط٩ور باحلكيم، صقصة للتائبني، منص ١٥٠) ٤(

  .دمشق، القاهرة
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 -عليـه السـالم  –ملا تاب اهللا على آدم : وعن احلسن أنه قال

يا آدم قـرت  : هنأته املالئكة، فهبط عليه جربائيل وميكائيل وقاال
  عينك بتوبة اهللا عليك؟

  فأين مقامي بعد التوبة؟: قال آدم
ب والنصب، وورثتهم ورثت ذريتك التع: فأوحى اهللا تعاىل إليه

التوبة، فمن دعا منهم لبيته ما لبيتك، ومن سألين املغفرة مل أخبـل  
وأحشر التائبني من القبور مستبشرين ضاحكني، ودعاؤهم .. عليه 

  .مستجاب
  
  

* * *  
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  حوار مع دمعة
بكيت يوما من كثرة ذنويب، وقلة حسنايت، فاحندرت دمعة من 

  ما بك يا عبد اهللا؟: عيين وقالت
  ومن أنت؟: تقل

  .أنا دمعة: قالت
  وما الذي أخرجك؟: قلت
  .حرارة قلبك: قالت

  حرارة قليب؟ وما الذي أشعل قليب نارا؟: قلت مستغربا
  .الذنوب واملعاصي: قالت
  وهل يؤثر الذنب يف حرارة القلب؟: قلت
اللهم اغسـلين مـن   «: أمل تقرأ دعاء النيب .. نعم : قالت

فكلما أذنب العبد اشتغل القلـب  . »خطاياي باملاء والثلج والربد
  .نارا، وال يطفئ النار إال املاء البارد والثلج

فإين أشعر بالقلق والضيق وأظنها من حرقـة  .. صدقت : قلت
  .القلب بكثرة املعاصي

فإن للمعصية شؤما على صاحبها، فتب إىل اهللا .. نعم : قالت
  .يا عبد اهللا
  .أريد أسألك سؤاال: قلت
  .تفضل: قالت
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  إنين أجد قسوة يف قليب، فكيف خرجت منه؟: تقل

وإن الناس اليوم حتجـرت  . إنه داعي الفطرة يا عبد اهللا: قالت
  .قلوم فلم تكد ترى قلبا نقيا دائم االتصال باهللا إال ما ندر

  وما السبب يا دمعيت؟: قلت
حب الدنيا والتعلق ا؛ فالناس كلهم منكبون عليها إال : قالت

ل الدنيا كاحلية تعجبك نعومتها وتقتلك بسمها، من رحم ريب، ومث
  .والناس يتمتعون بنعومتها وال ينظرون إىل السم القاتل ا

  وماذا تقصدين بالسم؟: قلت
فال بـد  ، الذنوب واملعاصي، فإن الذنوب مسوم القلوب: قالت

  .من إخراجها وإال مات القلب
  وكيف نطهر قلوبنا من السموم؟: قلت
التوبة "دورية إىل اهللا تعاىل، وبالسفر إىل ديار بالتوبات ال: قالت
  .)١("قطار املسافرين"عن طريق " والتائبني

  إن رجعت إلينا قبلناك
روي أنه كان يف بين إسرائيل شاب قد عبد اهللا عشرين سـنة،  
مث عصاه عشرين سنة، مث نظر يف املرآة فرأى الشيب يف حليته، فقال 

ة فإن رجعـت إليـك   إهلي أطعتك عشرين وعصيتك عشرين سن

                              
جاسم : قطار املستغفرين إىل ديار التائبني، جاسم بن حممد بن بدر املطوع، تقدمي) ١(

  .م، دار الوفاء، مصر١٩٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بن حممد املهلهل الياسني، ط
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أحببتنا فأحببناك، : "تقبلين؟ فسمع هاتفا من وراء البيت وهو يقول
  ".وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، فإن رجعت إلينا قبلناك

  هل من توبة؟
: قـال  أن الـنيب   -رضي اهللا عنه–عن أيب سعيد اخلدري 

كان يف بين إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعني إنسانا مث خـرج  «
فقتلـه،  .. ال : هل من توبة؟ قال: فقال. ل فأتى راهبا فسألهيسأ

ائت مكانَ كذا وكـذا، فأدركـه   : فجعل يسأل، فقال له رجل
فنأى بصدره حنوها فاختصمت فيـه مالئكتـه الرمحـة    . املوت

ومالئكة العذاب، فأوحى اهللا إىل هذه أن تقاريب، وأوحى إىل هذه 
إىل هذا أقرب بشـرب   قيسوا ما بينهما فوجد: أن تباعدي، وقال

  .)١(»فغفر له
  !!يتوب كل مرة مث يرجع إىل الفساد

روي أن رجال يف بين إسرائيل يقال له نصوح كان يتـوب يف  
فندم مرة على قبـيح صـنعه،   : كل مرة، مث يرجع إىل الفساد قال

: فخرج إىل الصحراء ومزق قميصه ووضع التراب على رأسه يقول
فسـمع  ، مل تعصمين أعود وأعودفإن ، إهلي كم مرة أتوب وأعود

قائال إن أنت تعود إىل املعصية وتعود وتعود فأنا أعود إىل الرمحـة  
  .وإِنْ عدتم عدنا: قال تعاىل. وأعود وأعود

وهذه القصة تنطبق على حديث ما رواه اإلمامـان البخـاري   
                              

  .رواه البخاري) ١(
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: أنـه قـال   عن النيب  -رضي اهللا عنه–ومسلم عن أيب هريرة 

: فقال تبارك وتعاىل. اللهم اغفر يل ذنيب: ذنبا فقالأذنب عبد «
أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، مث عاد 

عبـدي  : أي رب اغفر يل ذنيب فقال تبارك وتعاىل: فأذنب، فقال
أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، مث عـاد  

أذنب : ال تبارك وتعاىلأي رب اغفر يل ذنيب، فق: فأذنب، فقال
عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أعمل ما 

  .»شئت فقد عفرت لك
وهو املوافق لسماحة دين اإلسالم ملا فيه من الترغيب للتـائبني  

  .واملقبلني على االستقامة
  توبة فضيل بن عياض

روي أن فضيل بن عياض كان يقطع الطريق، فكان جالسا يف 
وهو يقرأ القرآن، وأصحابه قطعوا القافلة وهم يقسـمون   الكهف
فخرج من وسطها كيس مكتوب فيه آية الكرسي فأخذه ، األموال

. فجاء ورد الكيس إليه. وقال اطلبوا صاحب هذا املال. من الوسط
، أمل يكن يف وسط هذه األموال صاحب سـواه : فقال له أصحابه

، القرآن وآية الكرسي خفت لو شيئا من فضل: فقال!. فلم رددته؟
وبال ذلك إيل وخالصي من التلصـص،  . يعتقد أنه ال ينفع فريجع

أقرب من خالصي أن يفسد اعتقاد الرجل يف آية الكرسـي مـن   
فكان يف القافلة مـن  . فبعد أيام ذهب يقطع قافلة، كتاب اهللا تعاىل
لُوبهم لـذكْرِ  أَلَم يأْن للَّذين َآمنوا أَنْ تخشع قُ: يقرأ وهو قوله
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اللَّه)فنزل عن دابته ، قد حان وجتاوز اآلن: فسمع فضيل فقال )١
وخلع ثياب اجلفاء ولبس ثياب الوفاء وتاب إىل اهللا عـز وجـل،   

. نرحتل: فقال بعضهم، فإذا فيها رفقة، فرجع وآواه الليل إىل خربة
ن حىت نصبح فإن فضيال على الطريق يقطع علينا، أل: وقال بعضهم

  .الفضيل كان قاطع طريق
فتاب الفضيل وأمنهم، وأصبح شيخ احلرم املكي ومن أكـابر  

  .العباد الصلحاء
فيا فوز من بادر وصدق يف توبته ومل يعد إىل معصيته فيكـون  

إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّـذين يعملُـونَ   : بذلك ممن قال اهللا فيهم
ثُم الَةهوَء بِجالس    هِملَـيع اللَّـه وبتي كقَرِيبٍ فَأُولَئ نونَ موبتي

  .)٢(وكَانَ اللَّه عليما حكيما
  هو الذي يقبل التوبة

إن اإلمام الزاهد أبا عبـد اهللا  : روي أن نصر السمرقندي قال
فبلغ السري م إىل قوم جالسـني  ، كان ميشي يف زمرة من أصحابه

أصحابه أن ينكروه عليهم ومينعوهم عن تلك  يشربون اخلمر، فأراد
دعوين حىت أمنعهم أنا بنفسي وأعلمهـم  : فقال أبو عبد اهللا. احلالة

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر مث دنا إليهم وقال السالم عليكم
  .وعليكم السالم: فقالوا

                              
  .١٦: سورة احلديد) ١(
  .١٧: سورة النساء) ٢(
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. فقال أحدهم ووضع قدحا يف كف الشيخ فأخذ القدح منـه 

من عادتكم أن تذكروا أخباركم عنـد شـرب   يا فتيان إن : وقال
  .فقيل األمر إليك. اخلمر وإين أريد أن أذكر ما ال بد منه

حتمل فيه إىل القبور أجسادنا، وترفع  إخواين نذكر يوماً: فقال
إىل السماء أرواحنا، ويقسم يف الدور مرياثنا، ونذكر يوما ينـادي  

قبلتم الدنيا أم الـدنيا   أنتم مجعتم الدنيا أم الدنيا مجعتكم، أنتم: بنا
قبلتكم، أنتم تركتم الدنيا أم الدنيا تركتكم ونذكر يوما نوضع على 
سرير الغرباء وينادي بنا أين نفوسكم القوية مـا أضـعفكم أيـن    

  !لسانكم الذلق ما أسكتكم؟
ونـذكر مـن يركـب    ! أين أحباؤكم الكثرة ما أوحشكم؟

، هيا إخوتا: د منامركوب الضعفاء حيمل بأربعة أنفس فينادي الواح
ويا أهل بيتاه، ويا محلة نعشاه ال تغرنكم احلياة الدنيا كما غـرتين  
وال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب، ونذكر قول القرب لنا أنا بيـت  
الظلمة، أنا بيت الوحشة أنسيت وحشيت أم نسيت ظلميت؟ وتذكر 
يوما فيه تبيض وجوه وتسود وجوه، وال ندري من أيهمـا حنـن   

فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ : قال اهللا عز وجل كر يوماًونذ
 هابِيتُءوا كاقْر ماؤه * هابِيسلَاقٍ حي مأَن تني ظَنـي   * إِنف ـوفَه

 ةياضر ةيشع * ةيالع ةني جةٌ * فانِيا دوا  * قُطُوفُهبـراشكُلُوا و
ه ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئًا بِم * هالمبِش هابتك يأُوت نا مأَمو

 هابِيتك أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يفَي * هابِيسا حرِ مأَد لَما * وـا   يهتلَي
* ك عنـي سـلْطَانِيه   هلَ* ما أَغْنى عني ماليه * كَانت الْقَاضيةَ 

 لُّوهفَغ ذُوهخ * لُّوهص يمحالْج ونَ * ثُمعبا سهعذَر لِْسلَةي سف ثُم



  

  ٨٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

 لُكُوها فَاساعريمِ* ذظالْع بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي هإِن)١(.  
ونضع الْموازِين الْقسـطَ  : قال اهللا عز وجل. ونذكر يوماً

ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خـردلٍ  
بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيأَت .قال اهللا تعاىل. ونذكر يوما : فَرِيق
  .)٢(في الْجنة وفَرِيق في السعريِ

قام أولئـك القـوم   . عرفةفلما بلغ هذا املوضع من املوعظة وامل
، والشباب، وكسروا ما كان بني أيديهم من آالت الفسق واخلمور

وهو الَّـذي  : قال تعاىل، وتابوا إىل اهللا عز وجل وأحسنوا توبتهم
  .)٣(يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ

  )٤(ار املذنبنيقصة رجل من كب
رأيت بالبصرة قوما حيملـون  : حكي عن مالك بن دينار قال

هذا رجل : جنازة وليس معهم ممن يشيع اجلنازة، فسأهلم عنه؟ قالوا
  .من كبار املذنبني

فصليت عليه وأنزلته يف قربه مث انصرفت إىل الظل فنمت، : قال
ليـه  فرأيت ملكني قد نزال من السماء فشقا قربه، ونزل أحـدمها إ 

اكتبه من أهل النار، فما فيه جارحة سـلمت مـن   : وقال لصاحبه
                              

  .٣٣-١٩: سورة احلاقة) ١(
  .٤٧: سورة األنبياء) ٢(
  .٧: سورة الشورى) ٣(
، ٤، ط١٩٢جبال الذنوب وسيل الغفران، أبو طلحة حممد يونس عبد الستار ص) ٤(

  .الناشر نفسه، مكة املكرمة
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: ال تعجل عليه اخترب عينيه، قال: املعاصي واألوزار، فقال له صاحبه

قد اختربا، فوجدما مملوءتني بالنظر إىل حمارم اهللا، فاخترب مسعه، 
اختربته فوجدته مملوءا بسماع الفواحش واملنكرات واألغاين، : قال
قد اختربمـا  : اختربته فاخترب يديه، قال: فاخترب لسانه، قال: قال

فوجدما مملوءتني بتناول احلرام وما ال ميل من الشهوات واللذات، 
قد اختربما فوجدما مملوءتني بالسـعي  : فاخترب رجليه، قال: قال

يا أخي : يف النجسات فنزل إليه امللك الثاين وأقام عنده ساعة وقال
  .قلبه فوجدته مملوء إميان فاكتبه مرحوما سعيداقد اختربت 

فضل اهللا تعاىل يستغرق ما عليه من الذنوب واخلطايا، فهـذا  
فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم : وإن حصل بسبب اإلميان، لكنه قليل

  .)١(الْخاسرونَ
  عبدي بني ثالث خالل

ملا عرج  -ليه السالمع–بلغين أن إبراهيم : عن مكحول أنه قال
ملكوت السموات، أبصر على صاحب كبرية فدعا عليه، فأهلكـه  

مث نظر فإذا عبد يسرف، فدعا عليه، فأهلكه اهللا تعاىل، فقـال  ، اهللا
يا إبراهيم دع عنك عبادي، فإن عبدي بني ثالث : "اهللا جل وعال

بني أن يتوب فأتوب عليه، وبني أن أستخرج لـه ذريـة   : خالل
بني أن يغلب عليه الشقاء فمن ورائه جهنم، أما علمت أن تعبدين، و

  ؟"الصبور"من أمسائي 

                              
  .٩٩: سورة األعراف) ١(
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كل عليال أخيب عبدا ات  
يا رب إذا سألك عبـدك  : -عليه السالم–قال سيدنا موسى 

  الطائع ماذا تقول له؟
  .أقول لبيك: قال
  فالزاهد؟: قال
  أقول لبيك؟: قال
  فالصائم؟: قال
  أقول لبيك؟: قال

  ؟قال فالعاصي
كل واحد مـن هـؤالء   .. لبيك.. لبيك .. لبيك : أقول: قال

يتوكل على عمله، والعاصي، يتكل على رمحيت، وأنا ال أخيب عبدا 
  .)١(ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه: اتكل علي، ألين قلت

                              
  .٣: سورة الطالق) ١(
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  )١(إنا هللا وإنا إليه راجعون

ذات ليلة بعدما خرجت : قال -رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة 
فإذا أنا بامرأة منتقبة، قائمة على . صليت العشاء مع رسول اهللا 

فهل من ، إين قد ارتكبت ذنبا عظيما: يا أبا هريرة: الطريق، فقالت
  توبة؟

  وما ذنبك؟: فقلت
  .إين زنيت وقتلت ولدي من الزنا: فقلت

  .هلكت وأهلكت، واهللا مالك توبة: فقلت هلا
رت مغشيا عليها، ومضيت وقلت يف فشهقت شهقة، وخ: قال
  ؟)أفيت، ورسول اهللا بني أظهرنا(نفسي 

: يا رسول اهللا: فقلت فلما أصبحت، غدوت إىل رسول اهللا 
إن امرأة استفتتين البارحة يف كذا وكذا، وإين أفتيتها بكذا وكـذا،  

إنا هللا وإنا إليه راجعون، أنت واهللا يا أبـا  «: فقال رسول اهللا 
: أهلكت، أين كنت يا أبا هريرة، من هذه اآليـة هريرة هلكت و

 مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو را َآخإِلَه اللَّه عونَ معدلَا ي ينالَّذو
يضاعف لَه * اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما 

موي ذَابا  الْعانهم يهف لُدخيو ةاميلَ * الْقمعو نَآمو ابت نإِلَّا م
   كَـانَ اللَّـهو اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كا فَأُولَئحاللًا صمع

                              
، ١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ١، ط١٣٥دليل السائلني، أنس إمساعيل أبو داود، ص) ١(

  .جدة، الناشر نفسه



  

  ٩١ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  .»)١(غَفُورا رحيما
فخرجت من عند رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–قال أبو هريرة 

 من يـدلين علـى امـرأة    : " سكك املدينة وأقولوأنا أعدو يف
جن أبو هريرة، : استفتتين البارحة يف كذا وكذا، والصبيان يقولون

حىت إذا كان الليل، لقيتها يف ذلك املوطن، فأعلمتها بقول رسـول  
إن يل : وأن هلا التوبة، فشهقت شهقة من السرور، وقالت. اهللا 

  .حديقة، وهي صدقة للمساكني كفارة لذنيب
  درجة حمبة اهللا

الكافر إذا أسلم؟ : أيهما أفضل: رمحه اهللا–سئل اإلمام الشافعي 
  أم العاصي إذا تاب؟

العاصي إذا تاب؛ ألن الكافر إذا أسلم ينتقل مـن  : قال اإلمام
أما العاصي إذا تاب فينتقل . درجة اجلهل باهللا إىل درجة العلم باهللا
  .من درجة العلم باهللا إىل درجة حمبة اهللا

                              
  .٧٠-٦٨: سورة الفرقان) ١(
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  توبة شاب مسرف على نفسه

  )١(على يد إبراهيم بن أدهم
يـا أبـا   : وروي أن رجال جاء إىل إبراهيم بن أدهم فقال له

إين مسرف على نفسي، فأعرض علي ما يكون هلا زاجرا : إسحاق
  .ومستنقذا لقليب

إن قبلت مخس خصال وقدرت عليها مل تضرك معصية، : قال
  .لذة -مل لك–ومل توبقك 

  .هات يا أبا إسحاق: قال
فإذا أردت أن تعصي اهللا عز وجل فال تأكـل  : أما األوىل: قال

  فمن أين أكل وكل ما يف األرض من رزقه؟: رزقه، قال
  أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟: يا هذا: قال له

  .هات الثانية. ال: قال
وإذا أردت أن تعصيه فال تسكن شيئا من بـالده، قـال   : قال
  .من األوىلهذه أعظم : الرجل

  إذا كان املشرق واملغرب وما بينهما له، فأين أسكن؟: يا هذا
  أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه؟ : يا هذا: قال
  .هات الثالثة. ال: قال

                              
. ١٧٧جبال الذنوب وسيل الغفران، أبو طلحة حممد يونس بن عبد الستار، ص) ١(

  .هـ، مطابع التوحيد، مكة املكرمة١٤٢٠، ٤ط



  

  ٩٣ التوبة من املعاصي والذنوب
 

إذا أردت أن تعصيه، وأنت حتت رزقه ويف بالده، فانظر : قال
  .موضعا ال يراك فيه مبارزا له فأعصه فيه

  هذا وهو مطلع ما يف السرائر؟كيف : إبراهيم: قال
أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصـيه  : يا هذا: قال

  وهو يرى ما جتاهره به؟
  .هات الرابعة. ال: قال
أخرين حىت : إذا جاءك ملك املوت ليقبض روحك فقل له: قال

  .أتوب توبة نصوحا وأعمل اهللا صاحلا
  .ال يقبل مين: قال
ر أن تدفع عنك املوت لتتـوب،  يا هذا فأنت إذا مل تقد: قال

  وتعلم أنه إذا جاء مل يكن له تأخري، فكيف ترجو وجه اخلالص؟
  هات اخلامسة؟: قال
إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إىل النـار فـال   : قال

  .تذهب معهم
  .ال يدعونين وال يقبلون مين: قال
  فكيف ترجو النجاة إذا؟: قال

أنا أستغفر وأتـوب إليـه،   ! حسيبحسيب : يا إبراهيم: قال له
  .ولزمه يف العبادة حىت فرق املوت بينهما
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  األمة احملمدية على درجات ثالث

أهل العفو وأهل : يعامل اهللا األمة احملمدية على درجات ثالث
أهل العفو هم الذين يـدخلون اجلنـة بغـري    : املغفرة وأهل الرمحة

وأمـا أهـل    -رضي اهللا عنه–حساب، وإمامهم الصديق أبو بكر 
املغفرة فهم الذين كانت هلم هفوات وماتوا من غري توبة، يستلمون 
الكتاب بأميام ويفتحونه فإذا النور، فتبيض وجوههم، فيطـالعون  
الكتاب فيجدون بعض اهلفوات فيظنون اهلالك، فيخاطبهم احلق يف 

أمـا  . سترا عليكم يف الدنيا واليوم أغفرها لكم وال أبايل: سرهم
الرمحة فهم الذين هلم ذنوب كثرية فريمحهم اهللا بسبب أفعـال  أهل 

  .صاحلة عملوا ا يف الدنيا
ففي اليوم من ثقلت حسناته عن سيئاته حبسنة واحدة دخـل  
اجلنة، ومن ثقلت سيئاته عن حسناته بسيئة واحدة دخل النار، ومن 

فيؤتى برجل ليس لـه إال  . تساوت حسناته وسيئاته فأمره إىل اهللا
ة واحدة، فيجد رجال آخر يبحث عن حسنة واحدة ليـتمم  حسن

خـذها فـإين هالـك    : حسناته ليدخل اجلنة فيعطيها له ويقول له
وأعلى درجات . خذ بيد أخيك فادخل اجلنة: فيقول اهللا له. هالك

الغفران هي العفو، لذا جند يف القرآن أن العفو سبق املغفرة والرمحة 
ا واغْفر لَنا وارحمنـا أَنـت مولَانـا    واعف عن: يف قوله تعاىل

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصفَان)١(.  

                              
  .٢٨٦: سورة البقرة) ١(



  

  ٩٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  )١(قصة ماعز األسلمي
كان مـاعز  : "وهي عند أيب داود من طريق نعيم بن هزال قال

: بن مالك يتيما يف حجر أيب، فأصاب جارية من احلي فقال له أيب
صنعت لعله يستغفر لك ورجـاء أن  فأخربه مبا  ائت رسول اهللا 

يا رسول اهللا إين زنيت، فأقم علـي  : يكون لك خمرجا، فأتاه فقال
فنـاداه يـا   "كتاب اهللا، ويف لفظ البخاري من حديث أيب هريرة 
فتنحى لشق  رسول اهللا إين زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النيب 

عرض عنه وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول اهللا إين زنيت، فأ
الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسـه   فجاء لشق وجه النيب 

ال يـا  : ؟ قـال »أبك جنون«: فقال أربع شهادات دعاه النيب 
: نعم يا رسـول اهللا، قـال  : ؟ قال»أحصنت«: رسول اهللا، فقال

  .»اذهبوا فارمجوه«
 ويف حديث ابن عباس عند البخاري أيضا أن رسـول اهللا  

، ويف رواية هريـرة  »أو غمزت أو نظرت لعلك قبلت«: قال له
سأله باللفظ الصريح الذي معنـاه اجلمـاع    املذكورة أن النيب 

؟ »حىت غاب ذلك منك يف ذلك منـها «: نعم، قال: قال) ؟(...
؟ »كما يغيب املرود يف املكحلة والرشاء يف البتر«: نعم، قال: قال
ها حراما ما نعم أتيت من: ؟ قال»أتدري ما الزنا«: نعم، قال: قال

؟ »فماذا تريد ـذا القـول  «: يأيت الرجل من امرأته حالال، قال
                              

وزارة  هـ١٤٢٣، ١، ط٤٧وال تقربوا الفواحش، مجال عبد الرمحن إمساعيل، ص) ١(
  .الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية
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  .تطهرين، فأمر به فرجم

كنت فـيمن  : وعند أيب داود من حديث جابر بن عبد اهللا قال
رجم الرجل، إنا ملا خرجنا به فرمجناه فوجد مس احلجارة صـرخ  

مـن  يا قوم ردوين إىل رسول اهللا فإن قومي قتلوين وغـروين  : بنا
نفسي وأخربوين أن رسول اهللا غري قاتلي، فلم ننزع عنه حىت قتلناه، 

فهال تركتمـوه  «: وأخربناه قال  فلما رجعنا إىل رسول اهللا 
  .، فأما لترك حد فالليتثبت رسول اهللا  »وجئتموين به

فـأمر  : قال -رضي اهللا عنه–ويف رواية له أيضا عن أيب هريرة 
رجلني من أصحابه يقول  النيب  فرجم، فسمع  به رسول اهللا 

أنظر إىل هذا الذي ستر اهللا عليه، فلم تدعه نفسه : أحدمها لصاحبه
مث سار ساعة حىت مـر   حىت رجم رجم الكلب، فسكت عنهما 

حنـن  : ؟ فقاال»أين فالن وفالن«: جبيفة محار شائل برجله، فقال
 »رانزال فكال من جيفة هـذا احلمـا  «: ذان يا رسول اهللا، فقال

فما نلتما من عرض أخيكما «: يا نيب اهللا من يأكل هذا، قال: فقاال
آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي أار اجلنة 

  .»ينغمس فيها
ما أمجل التوبة الصادقة النصوح ولو كان مثنها قتـل  ، اهللا أكرب

جم النفس، وإا للحظات مث ينغمس يف أار اجلنة، وصحيح أن الر
فالتطهري يف " فطهرين: "عذاب ولكنه يطهر كما قال ماعز للنيب 

ولَعذَاب الَْآخرة أَكْبـر لَـو كَـانوا    : الدنيا يقي عذاب اآلخرة
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  .)١(يعلَمونَ
ومن أصاب «: جاء يف حديث عبادة بن الصامت عن النيب 

فعوقب  –من السرقة والزنا والقتل وغريه : أي –من ذلك شيئا 
فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شـيئا   -يف الدنيا: أي -به

. )٢(»فستره اهللا عليه فهو إىل اهللا إن شاء غفر له وإن شاء عذبـه 
  ومل يحد إىل أي مشيئة سيصري؟، فهل يدري من مات

  
  

* * *  

                              
  .٣٣: سورة القلم) ١(
  .رواه البخاري ومسلم وأمحد) ٢(
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  نصيحة والد لولده

اعلم أن من تكفر يف الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا 
بعد أن خيرج منها رأى مدة طويلة وعلم أن اللبـث يف  تفكر فيها 

. القبور طويل، فإذا تفكر يف يوم القيامة علم أنه مخسون ألف سنة
فإذا عاد إىل . فإذا تفكر يف اللبث يف اجلنة أو النار علم أنه ال اية له

النظر يف مقدار بقائه يف الدنيا فرضنا ستني سنة مثال فإنه ميضي منها 
فإذا حسـب  . يف النوم، وحنو من مخس عشرة يف الصبا ثالثون سنة

  .الباقي كان أكثر الشهوات واملطاعم واملكاسب
فإذا خلص ما لآلخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثريا، فبماذا 

  .تشتري احلياة األبدية وإمنا الثمن هذه الساعات
فانتبه يا بين لنفسك، واندم على ماضي من تفريطك واجتهـد  

واسق غصنك، ما دامت . الكاملني ما دام يف الوقت سعةيف حلاق 
  .فيه رطوبة، واذكر ساعتك اليت ضاعت فكف ا عظة

حيبون مجع كل فضيلة،  -رمحهم اهللا–وقد كان السلم الصاحل 
  .ويبكون على فوات واحدة منها

دخلنا على عابد مـريض،   -رمحه اهللا–قال إبراهيم بن أدهم 
  مالك تبكي؟: فقلناوهو ينظر إىل رجليه ويبكي، 

  ما يبكيك؟: وبكى آخر فقالوا. ما أغربتا يف سبيل اهللا: فقال
  .علي يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها: فقال

واعلم يا بين أن األيام تبسط سـاعات، والسـاعات تبسـط    
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أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغري شيء، فترى 
  .فتندم وال يفعك الندم يف القيامة خزانة فارغة
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  موعظة لإلمام علي بن أيب طالب إىل

  رضي اهللا عنهما –ولده احلسني 
: إىل ولده احلسـني  -رضي اهللا عنه–كتب علي بن أيب طالب 

من عبد اهللا علي أمري املؤمنني؛ الوالد الفاين الذام للـدنيا السـاكن   
ن قد يل مإىل الولد؛ املؤمل ما ال يدرك، السالك سب. مساكن املوتى
األقسام ورهينة األيام وأسري املنايا وقـرين الرزايـا    هلك، عرضة

  .وصريع الشهوات، ونصب اآلفات وخليفة األموات
إن بقيت أو فنيت فإين أوصيك بتقوى اهللا عز وجـل،  : يا بين

واعتصموا : وعمارة قلبك بذكره، واالعتصام حببله فإن اهللا يقول
ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنـتم   بِحبلِ اللَّه جميعا

أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا 
ياته لَعلَّكُـم  حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآ

  .)١(تهتدونَ
. أوثق من سبب بينك وبني اهللا عز وجل -يا بين–وأي سبب 

أحيي قلبك باملوعظة ونوره باحلكمة وقوه بالزهد وذللـه بـاملوت  
واعـرض عليـه   . وقرره بالفناء وحذره صولة الدهر وتقلب الليايل

وأين حلوا  أخبار املاضني وسر يف ديارهم وآثارهم، فانظر ما فعلوا
ووصـيته  . فإنك جتدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة

  .طويلة اكتفيت إىل هنا
                              

  .١٠٣: سورة آل عمران) ١(
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  )١(قصة الغامدية
روى مسلم يف صحيحه عن بريدة أن امرأة تسمى الغامديـة  

إين زنيت فطهرين : يا رسول اهللا: فقالت جاءت إىل رسول اهللا 
يا رسول اهللا مل تردين؟ : تفلما كان الغد قال: فردها رسول اهللا 

 )٢(إمالًـا «: لعلك تردين كما رددت ماعزا؟ فواهللا إين حلبلى، فقال
هـذا  : فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة قالت» فاذهيب حىت تلدي

فلما فطمته أتـت  » اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه«: قد ولدته، قال
قد أكـل  هذا يا نيب اهللا قد فطمته و: بالصيب يف كسرة خبز فقالت

الطعام؟ فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر ا  فحفر هلا إىل 
صدرها، وأمر الناس فرمجوها، فيقبل خالد بن الوليد حبجر فرمـى  

سـبه   رأسها فنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نيب اهللا 
مهال يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو «: إياها فقال

  .)٤(مث أمر ا فصلي عليها ودفنت» لغفر له )٣(مكس تاا صاحب
أما آن لك أن تتوب فيتوب عليك : أيها املسرف على نفسك

  غفار الذنوب؟
                              

وال تقربوا الفواحش، مجال عبد الرمحن إمساعيل، وزارة الشؤون اإلسالمية ) ١(
  .ضهـ، الريا١٤٢٣، ١، ط٥١واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ص

معناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتويب وترجعي عن قولك فاذهيب : إماال) ٢(
  .حىت تلدي، فترمجني بعد ذلك

عشار، الضريبة اليت يأخذها املاكس وهو ال: املكس: قال ابن األثري: صاحب مكس) ٣(
  .الثمن واستحطاطه، النهاية يف غريب احلديث انتقاص: واملماكسة يف البيع

  .مسلم وأصحاب السننرواه ) ٤(



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
١٠٢  

 
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسـهِم لَـا   : قال تعاىل

وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت  فُورالْغ وه ها إِنيعمج
 يمحالر *    كُميـأْتـلِ أَنْ يقَب ـنم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم * الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ 
أَنْ تقُـولَ  * اب بغتةً وأَنتم لَا تشـعرونَ  من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَ

   ـنلَم ـتإِنْ كُنو بِ اللَّهني جف طْتا فَرلَى ما عترسا حي فْسن
 رِيناخالس *  نيقـتالْم نم تانِي لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو * أَو

* ب لَو أَنَّ لي كَرةً فَأَكُونَ من الْمحِسـنِني  تقُولَ حني ترى الْعذَا
    ـنم ـتكُنو تركْبـتاسا وبِه تي فَكَذَّباتَآي كاَءتج لَى قَدب

رِينالْكَاف)١(.  
  اهللا أرحم بعباده

روي أن أحد الصاحلني كان يسري يف بعض الطرقات فرأى بابا 
كي وأمه خلفه تطرده حـىت  قد فتح وخرج منه صيب يستغيث ويب

خرج، فأغلقت الباب يف وجهه، ودخلت فذهب الصيب غري بعيـد  
وقف مفكرا فلم جيد له مأوى غري البيت الذي أخرج منه وال مـن  
يؤويه غري والدته، فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مغلقـا  
فتوسده ووضع خده على عتبة الباب، ونام ودموعه على خديـه،  

بعد حني، فلما رأته على تلك احلال مل متلك أن رمت  فخرجت أمه
يا ولدي أين ذهبت عين : نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي، وتقول

ومن يؤويك سواي، أمل أقل لك ال ختالفين وال حتملي على عقوبتك 
                              

  .٥٩-٥٣: سورة الزمر) ١(
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خبالف ما جبلين اهللا عليه من الرمحة بك والشفقة عليك مث أخذتـه  
  !!ودخلت

اهللا أرحم بعبـاده مـن هـذه    «: وليق ولكن رسول اهللا 
  .)١(»بولدها

وأين تقع رمحة الوالدة من رمحة اهللا اليت وسعت كل شـيء،  
هللا «واهللا يفرح إذا تاب العبد إليه، ولن نعدم خريا من رب يفـرح  

من رجل كان يف سفر يف  –أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه 
ته عليها طعامه فالة من األرض، نزل منزال وبه مهلكة ومعه راحل

وشرابه، فأوى إىل ظل شجرة فوضع رأسه فنام نومـة حتتـها،   
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها فأتى شرفا فصعد عليه فلم ير 
شيئا، مث أتى آخر فأشرف فلم ير شيئا حىت إذا اشتد عليه احلـر  

أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه فأنام حىت أموت، : والعطش قال
 ظلها قد أيس من راحلته، فبينمـا هـو   فأتى شجر فاضطجع يف

كذلك رفع رأسه فإذا راحلته قائمة عنده، جتر خطامها، عليهـا  
طعامه وشرابه، فأخذ خبطامها، فاهللا أشد فرحا بتوبة املؤمن : زاده

  .)٢(»من هذا براحلته وزاده

                              
  .رواه مسلم) ١(
  .٤/٣٦٨انظر ترتيب صحيح اجلامع . السياق جمموع من روايات صحيحة) ٢(
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  األقوال واآلثار يف التوبة

الذي حجب النـاس عـن   : "رمحه اهللا–قال حيىي بن معاذ  -
وعالمة التائب؛ إسبال الدمعة، وحب اخللـوة،  . التوبة طول األمل

  ".واحملاسبة للنفس عند كل مهة
: التوبة جيمعها أربعة أشـياء : "وقال حممد بن كعب القرظي -

االستغفار باللسان، واإلقالع باألبدان، وإضمار ترك العود باجلنان، 
  ".ومهاجرة سيء اإلخوان

اخلروج من اجلهل، والنـدم  : عالمة التوبة: "وقال أحدهم -
على الذنب، والتجايف عن الشهوة، وترك الكذب واالنتـهاء عـن   

  ".سوء اخللق
عجبا ملن يهلك : "-رضي اهللا عنه–وقال علي بن أيب طالب  -

  ".التوبة واالستغفار: وما هي؟ قال: ومعه النجاة، قيل له
التأين يف كل شـيء  : "رمحه اهللا–وقال أبو بكر الواسطي  -

عند وقت الصالة، وعند دفن امليـت،  : ن إال يف ثالث خصالحس
  ".والتوبة عند املعصية

من ملن يتب إذا أمسى، وأصـبح،  : "رمحه اهللا–وقال جماهد  -
  ".فهو عن الظاملني

من أراد التوبة فليخـرج  : "رمحه اهللا–وقال احلسن البصري  -
  ".من املظامل، وليدع خمالطة الناس، وإال مل ينل ما يريد

البكاء على : عالمة التوبة: "رمحه اهللا–وقال شقيق البلخي  -
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ما سلف، واخلوف من الوقوع يف الذنب، وهجران إخوان السوء، 
  ".ومالزمة األخيار

إن املؤمن قوام علـى  : "-رمحه اهللا–وقال احلسن البصري  -
نفسه حياسب نفسه هللا عز وجل، وإمنا خف احلساب يوم القيامـة  

  ".األمر من غري حماسبةعلى قوم أخذوا هذا 
أن يقروا له بالنعم : ما أراد اهللا من الناس إال خصلتني: "وقيل -

  ".فيزيدهم، وبالذنوب فيغفرها هلم
  ".التوبة خلع الثوب الدنس، وقطع العرق النجس: "وقيل -
إن عبادك : يا رب: "قال -)١(عليه السالم–وروي أن داود  -

يا داود إين عاملتهم بـأربع  : فقال اهللا تعاىل. يعصونك وال يبالون
: مل أفضحهم، والثالـث : مل أظهر أسرارهم، والثاين: أوهلا: خصال

  ".أين أقبل توبتهم إذا تابوا: والرابع. أكرمتهم بكراميت بعد جفائهم
الزلة مع العذر، أحب إيل مـن  : "ويف بعض كتب اهللا تعاىل -

إلبليس و -عليه السالم–كما كان آلدم : قيل. الطاعة مع العجب
  ".عليه اللعنة –

: قـال  )٢(وروي أن إبليس ملا لعن، وأجيب سؤاله يف النظرة -
: فقال جل جالله. وعزتك ألخرجت من ولد آدم ما دام الروح فيه

                              
هذبه –ذيب خالصة احلقائق ونصاب غاية الدقائق، حممود بن أمحد الفارياين ) ١(

 هـ١٤٢١، ١، ط٣٠٦وخرج أحاديثه، حممد خري رمضان يوسف، جملد أول، ص
  .م٢٠٠٠-

  .يعين أن ينظر إىل يوم الدين) ٢(
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  ".وعزيت ال أغلقت عنه باب التوبة ما دام الروح فيه

خبالل مخسة : مالنا نستمع وال ننتفع؟ قال: قيل حلامت األصم -
اهللا عليكم مل تشكروا، وما علمتم مـن العلـم مل   ما أنعم : فيكم

تعلموا، ومبن صحبتم من األخيار مل تقتدوا، وفيمـا دفنـتم مـن    
  .األموات مل تعتربوا، وعما أذنبتم إليه مل تتوبوا

يقـول  : وعن أيب نصر احلدادي صاحب البساطني أنه قال -
فار الندامة بالقلب مع االستغ: أصل التوبة مخسة أشياء: اجلوزجاين

باللسان، وإصالح األمور يف موافقة القرآن، وجماهـدة الـنفس يف   
مرضاة الرمحن، ومفارقة اإلخوان الذين هـم حـزب الشـيطان،    

  .واخلوف الدائم على ما مضى من العصيان
توبـة اإلنابـة، وتوبـة    : التوبة توبتـان : وقال ابن عطاء -

ـ . االستجابة ه، توبـة  فتوبة اإلنابة، أن يتوب العبد خوفا من عقوبت
  .االستجابة أن يتوب حياء من كرمه

: التوبة على أربع دعائم: رمحه اهللا–السقطي : وقال السري -
استغفار باللسان، وندم بالقلب، وترك باجلوارح، وإضـمار أن ال  

  .يعود
قلـة  : عالمة صدق التوبة ثالث أشياء: وقال حيىي بن معاذ -

  .الطعام، وقلة املنام، وقلة الكالم
قال شاه، إذا صحح العبد مقـام  :  عثمان أنه قالوعن أيب -

التوبة نقل إىل مقام اخلوف، مث إىل مقـام الرجـاء، مث إىل مقـام    
الصاحلني، مث إىل مقام املريدين، مث إىل مقام املطيعني، مث إىل مقـام  
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احملبني، مث إىل مقام املشتاقني، مث إىل مقام األوليـاء، مث إىل مقـام   
  .املقربني
أصدق الناس القـائم علـى   : "احلكماء أنه قالوعن بعض  -

توبته، وأكذب الناس العائد يف ذنبه، وأجهل الناس الفاخر حبسناته، 
  ".وأعلم الناس أخوفهم هللا

أبطـأت،  : وحكي أن رجال تاب يف مشـيبه، فقيـل لـه    -
بت أت حني أخرت التوبة، وأسرعت حيث تأبط: وأسرعت، يعين

  .قبل املوت
  عـين فكفـر سـيئايت وارض        إهلي تبت عمـا كـان مـين   
  وال تقطع ألجل الذنب مـين     وعاملين بلطفـك يـا إهلـي   
  وأحسن يب كما أحسنت ظين    وكن يوم القيامـة يل معينـاً  

ذنب : الذنوب كلها على ثالثة أوجه: وقال بعض املفسرين -
. بينك وبني احلق، وذنب بينك وبني اخللق، وذنب يف ترك األوامر

ل الرجوع من الكل، والتضرع واالبتهال، وتقدمي أمر فالتوبة يف الك
  .اهللا، حىت يأتيك اليقني

نوم التائب قليل، وجنواه مع احلق طويـل،  : "وقال بعضهم -
  ".وبدنه مع حياء التقصري عليل، وأنيسه ملك جليل

: -عليه السالم–وأوحى اهللا تعاىل إىل داود : ")١(ويف الزبور -
فر كـل مسـتغفر، وصـريخ كـل     أنا اهللا معطي كل سائل، وغا

                              
  .، جملد أول٣١٣مصدر سابق، ص) ١(
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فأحـب  . مستصرخ، وكاشف كل مكروب، وحمب كل تائـب 

عليـه الصـالة   –قـال  . وبشر احملسنني، وأنذر اخلاطئني. التائبني
تم باخلطايا حىت تبلغ السماء، مث تبتم تاب اهللا مللو ع«: والسالم
  .)١(»عليكم
لقد حصرت الذنوب من : "رمحه اهللا–قال أبو طالب املكي  -
اإلشـراك بـاهللا،   : الصحابة فوجدا أربعة يف القلب وهيأقوال 

واإلصرار على املعصية، والقنوط من رمحة اهللا، واألمن من مكر اهللا 
شهادة الـزور، وقـذف احملصـنات،    : وأربعة يف اللسان وهي.. 

شرب اخلمر، : وثالثة يف البطن وهي. )٢(واليمني الغموس، والسحر
الزنـا واللـواط،   : اثنني يف الفرجو. اليتيم، وأكل الربا لوأكل ما

: وواحدا يف الرجلني وهـو . ومها القتل والسرقة: واثنني يف اليدين
الفرار من الزحف وواحدا يتعلق جبميـع اجلسـد وهـو عقـوق     

  ".الوالدين
التوبة النصوح أن : "رضي اهللا عنه–بن مسعود  هللاقال عبد ا -

، وهي مقبولة من باب التوبة مفتوح: يتوب مث ال يعود، وقال أيضا
إبليس رأس الكفرة، وقابيل بـن آدم رأس  : كل أحد إال من ثالثة

  ".اخلطائني، ومن قتل نبيا من األنبياء
توبة العوام من الذنوب، وتوبـة  : "وقال ذو النون املصري -

  ".اخلواص من الغفلة
                              

  .رواه احلاكم يف املستدرك وحسنه األلباين) ١(
  .السحر ال يقتصر على اللسان، بل تشترك اجلوارح يف عمله) ٢(
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ال تؤخر التوبة فـإن  : "وقال لقمان احلكيم البنه وهو يعظه -
  ".املوت يأيت بغتة

أن سيدنا حممـدا   -رضي اهللا عنه–روى أبو سعيد اخلدري  -
 قال إبليس أي رب ال أزال أغوي بين آدم ما دامـت  «: قال

ال أزال أغفر هلم : أرواحهم يف أجسادهم، فقال الرب عز وجل
  .)١(»ما استغفروين

القـرآن يـدلكم علـى دائكـم     : "رمحه اهللا–وقال قتادة  -
  ".وأما دواؤكم فاالستغفار أما داؤكم فالذنوب،. ودوائكم

االستغفار بـال إقـالع توبـة    : "رمحه اهللا–وقال الفضيل  -
  ".الكذَّابني
حقيقة التوبة الرجوع : "رمحه اهللا –وقال أبو حامد الغزايل  -

إىل اهللا بالتزام فعل ما حيب، وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه 
رجـوع عـن   إىل حمبوب، فالرجوع إىل احملبوب جزء مسماها، وال

  ".املكروه اجلزء اآلخر
  وقد يورث الـذل إدماـا      رأيت الذنوب متيت القلوب
  وخري لنفسـك عصـياا      وترك الذنوب حياة القلوب

  
* * *  

  
                              

  .أخرجه أمحد واحلاكم) ١(
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  )١(فتاوى مهمة للتائبني

  .وإليك أيها العائد إىل اهللا ما عله يشفي الغليل
ة إنين يف الذنب فأتوب منه، مث تغلبين نفسـي األمـار  : ١س

فهل تبطل توبيت األوىل ويبقى علي إمث الـذنب  ! بالسوء فأعود إليه
  األول وما بعده؟

أكثر العلماء أنه ال يشترط يف صحة التوبة أال يعـود إىل  : ١ج
الذنب، وإمنا صحة التوبة تتوقف على اإلقالع عن الذنب، والنـدم  
عليه، والعزم اجلازم على ترك معاودته، فإن عاوده يصـبح حينئـذ   

ن عمل معصية جديدة تلزمه توبة جديدة منـها وتوبتـه األوىل   كم
  .صحيحة
  من ذنب وأنا مصر على ذنب آخر؟ ةهل تصح التوب: ٢س
تصح التوبة من ذنب ولو أصر على ذنب آخـر، إذا مل  : ٢ج

فمثال لو تاب من . يكن من النوع نفسه، وال يتعلق بالذنب األول
ربا صحيحة، والعكـس  الربا ومل يتب من شرب اخلمر فتوبته من ال

أما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة فال تقبل . كذلك
وكذلك من تاب من تناول احلشيشة وأصـر علـى   . توبته حينئذ

شرب اخلمر أو العكس، وكذلك من تاب عن الزنا بامرأة وهـو  
مصر على الزنا بغريها فهؤالء توبتهم غري صحيحة، وغاية ما فعلوه 

                              
نجد، دار الوطن، للشيخ حممد صاحل امل. ولكن.. أريد أن أتوب : عنوان الكتاب) ١(

  .الرياض-هـ ١٤١٠الطبعة األوىل،  ٣٩ص
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راجـع  .. (عن نوع من الذنب إىل نوع آخـر منـه   أم عدلوا 
  ).املدارج
تركت حقوقا هللا يف املاضي من صلوات مل أؤدها وصيام : ٣س

  تركته وزكاة منعتها، فماذا أفعل اآلن؟
أما تارك الصالة فالراجح أنه ال يلزمه القضاء ألنه فـات  : ٣ج
وال ميكن استدراكه ويعوضه بكثرة التوبـة واالسـتغفار،   . وقتها

أما تارك الصيام فـإن  . اإلكثار من النوافل لعل اهللا أن يتجاوز عنهو
كان مسلما وقت تركه للصيام، فإنه جيب عليه القضاء مع إطعـام  
مسكني على كل يوم أخره من رمضان حىت دخل رمضان الـذي  
بعده، من غري عذر وهذه كفارة عن التأخري، وهـي واحـدة ال   

أيام من  ٣رجل ترك : المث.. تتضاعف ولو توالت أشهر رمضان 
هــ  ١٤٠١أيام من رمضان سـنة   ٥هـ و١٤٠٠رمضان سنة 

وبعد سنني تاب إىل اهللا، فإنه يلزمه قضاء الصيام مثانية أيام، . اونا
امـرأة  : مثال آخر. وإطعام مسكني عن كل يوم من األيام الثمانية

هـ وخجلت من إخبار أهليها، فصامت أيـام  ١٤٠٠بلغت عام 
ومل تقضها، مث تابت إىل اهللا اآلن فعليها احلكم ) مثال(نية عادا الثما

وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بني ترك الصالة وترك . السابق نفسه
الصيام ذكره أهل العلم على أن هناك من العلماء من يـرى عـدم   

وأما تارك الزكـاة  . القضاء على من ترك الصيام متعمدا دون عذر
وحق للفقري من جهة . ق هللا من جهةفيجب عليه إخراجها وهي ح

  ).١/٣٨٣املزيد راجع مدارج السالكني . (أخرى
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  إذا كانت السيئة يف حق آدمي فكيف تكون التوبة؟: ٤س
مـن كانـت   « : األصل يف هذا حديث رسول اهللا : ٤ج

ألخيه عنده مظلمة، من عرض أو مال، فليتحلله اليوم قبـل أن  
إن كان له عمل صاحل أُخـذ  يؤخذ منه يوم ال دينار وال درهم، ف

منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له عمل أُخذ من سيئات صاحبه، 
فيخرج التائب من هذه املظامل إما بأدائهـا إىل  . )١(»فجعلت عليه

أصحاا وإما باستحالهلا منهم وطلب مساحمتهم، فإن ساحموه وإال 
  .ردها

وقعت يف غيبة شخص أو أشخاص، وقذفت آخـرين  : ٥س
م بريئون منها فهل يشترط إخبارهم بـذلك مـع طلـب    بأمور ه

  !املساحمة، وإذا كان ال يشترط فكيف أتوب؟
فإن كان . املسألة هنا تعتمد على تقدير املصاحل واملفاسد: ٥ج

إذا أخربهم مبا اغتام أو قذفهم ال يغضبون منه وال يزدادون عليـه  
مـة،  حنقا وغما، صارحهم وطلب منهم املساحمة ولو بعبارات عا

كأن يقول إين أخطأت يف حقك يف املاضي، أو ظلمت بكالم، وإين 
  .تبت إىل اهللا فساحمين، دون أن يفصل فال بأس ذا

وإن كان إذا أخربهم مبا اغتام أو قذفهم حنقوا عليه وازدادوا 
أو أنـه إذا أخـربهم    -رمبا يكون هذا هو الغالـب  –غما وغيظا 

صيل اليت إذا مسعوها زادوا كراهية بعبارات عامة مل يرضوا إال بالتفا
له، فإنه حينئذ ال جيب عليه إخبارهم أصال ألن الشريعة ال تـأمر  

                              
  .رواه البخاري) ١(
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بزيادة املفاسد، وإخبار شخص بأمور كان مسترحيا قبل مساعها على 
وجه يسبب البغضاء ينايف مقصد الشـريعة يف تـأليف القلـوب    

يصفو بعدها والتحاب بني املسلمني، ورمبا يكون اإلخبار لعداوة ال 
قلب املغتاب أبدا ملن اغتابه، ويف هذه احلالة يكفي يف التوبة أمـور  

  :منها
الندم وطلب املغفرة من اهللا مع التأمل يف شـناعة هـذه    -١

  .اجلرمية واعتقاد حترميها
الغيبة، أو القذف ويـربئ  مسع أن يكذب نفسه عند من  -٢

  .املقذوف
٣- الس اليت ظلمه فيهـا،  أن يثين باخلري على من اغتابه يف ا

  .ويذكر حماسنه
أن يدافع عمن اغتابه، ويرد عنه إذا أراد أحد أن يسـيء   -٤

  .إليه
، واملغين مع )١/٢٩١املدارج(أن يستغفر له بظهر الغيب  -٥
  ).١٢/٧٨(الشرح 

والحظ أيها األخ املسلم، الفرق بني احلقوق املالية وجنايـات  
قوق املالية يسـتفيد أهلـها إذا   األبدان، وبني الغيبة والنميمة، فاحل

أخربوا ا، وردت إليهم، ويسرون بذلك، ولذلك ال جيوز كتمهـا  
خبالف احلقوق اليت يف جانب العرض، واليت قد ال تزيد من خيرب ا 

  .إال ضررا وييجا
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  كيف يتوب القاتل املتعمد؟: ٦س
حق هللا، وحق للقتيل، : القاتل املتعمد عليه ثالث حقوق: ٦ج
وحق الورثة أن يسلم . فحق اهللا ال يقضى إال بالتوبة. للورثةوحق 

. نفسه إليهم ليأخذوا حقهم، إما بالقصاص أو بالديـة أو العفـو  
ويبقى حق القتيل الذي ال ميكن الوفاء به يف الدنيا، وهنا قال أهـل  
العلم إذا حسنت توبة القاتل، فإن اهللا يرفع عنه حق القتيل ويعوض 

مة خريا من عنده عز وجل، وهذا أحـس األقـوال   القتيل يوم القيا
  ).١/٢٩٩املدارج (

  كيف يتوب السارق؟: ٧س
وإن تلف أو . إذا كان الشيء عنده اآلن رده إىل أصحابه: ٧ج

نقصت قيمته باالستعمال أو الزمن وجب عليه أن يعوضهم عـن  
  .ذلك، إال إذا ساحموه فاحلمد هللا

رقت منهم، وال أشعر باحلرج الشديد إذا واجهت من س: ٨س
  أستطيع أن أصارحهم، وال أن أطلب منهم املساحمة فكيف أفعل؟

ال حرج عليك يف البحث عن طريق تتفادى فيـه هـذا   : ٨ج
اإلحراج الذي ال تستطيع موجهته، كأن ترسـل حقـوقهم مـع    
شخص آخر، وتطلب عدم ذكر امسك، أو بالربيد، أو تضعها خفية 

، وهو ال يريد ذكـر  عندهم، وتقول هذه حقوق لكم عند شخص
  .امسه، واملهم رجوع احلق إىل أصحابه

كنت أسرق من جيب أيب خفية، وأريد اآلن أن أتوب : ٩س
  وال أعلم كم سرقت بالضبط، وأنا حمرج من مواجهته؟



  

  ١١٥ التوبة من املعاصي والذنوب
 

عليك أن تقدر ما سرقته مبا يغلب على ظنك أنه هو أو : ٩ج
  .ةأكثر منه، وال بأس أن تعيده إىل أبيك خفية كما أخذته خفي

سرقت أمواال من أناس وتبـت إىل اهللا، وال أعـرف   : ١٠س
عناوينهم؟ وآخر يقول أخذت من شركة أمواال خلسة، وقد أت 
عملها وغادرت البلد؟ وثالث يقول سرقت من حمل جتاري سـلعا،  

  وتغري مكانه وال أعرف صاحبه؟
عليك بالبحث عنهم على قدر طاقتك ووسعك، فإذا : ١٠ج

هم واحلمد هللا، وإذا مات صاحب املال فتعطـي  وجدم فأدفعها إلي
لورثته، وإن مل جتدهم على الرغم من البحث اجلاد فتصدق ـذه  
األموال بالنيابة عنهم، وأنوها هلم ولو كانوا كفارا ألن اهللا يعطيهم 

  .يف الدنيا وال يعطيهم يف اآلخرة
املدارج "يف  -رمحه اهللا–ويشبه هذه املسألة ما ذكره ابن القيم 

من الغنيمـة، مث  ) سرق(أن رجال يف جيش املسلمني غل " ١/٣٨٨
تاب بعد زمن فجاء غلة إال أمري اجليش فأىب أن يقبله منه، وقـال  

) هـذا التائـب  (فأتى )! وقد تفرقوا(كيف يل بإيصاله إىل اجليش 
يا هذا إن اهللا يعلم ) حجاج(فقال له ) يستفتيه(حجاج بن الشاعر 

فأدفع مخسة إىل صاحب اخلمس وتصدق اجليش وأمساءهم وأنسام 
بالباقي عنهم، فإن اهللا يوصل ذلك إليهم ففعل فلما أخرب معاوية قال 
ألن أكون أفتيك بذلك أحب إىل من نصف ملكي، وهناك فتـوى  

قريبة مـن هـذه يف    -رمحه اهللا –مشاة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .قصص مذكورة يف املدارج
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جرت به ورحبت، ومنا املـال  غصبت ماال أليتام، وتا: ١١س

  أضعافا وخفت من اهللا وندمت فكيف أتوب؟
للعلماء يف هذه املسألة أقوال أوسطها وأعدهلا أنك ترد : ١١ج

رأس املال األصلي لأليتام، زائد نصف األرباح، فتكـون كأنـك   
وهذه رواية عـن  . وإياهم شركاء يف الربح مع إعادة األصل إليهم

اإلسالم ابن تيمية وترجيح تلميذه ابن  اإلمام أمحد، وهو رأي شيخ
وكذلك لو غصبت سـائمة  ) ١/٣٩٢املدارج ( -رمحه اهللا–القيم 

من إبل أو غنم فنتجت أوالدا فهي ونصـف أوالدهـا للمالـك    
  .األصلي، فإن ماتت أعطي قيمتها مع نصف النتائج إىل مالكها

رجل يعمل يف الشحن اجلوي وتتخلف عندهم بضائع : ١٢س
سجال خلسة وبعد سنوات تاب فهل يرجـع املسـجل   أخذ منها م

نفسه أو قيمته أو شبيها به، علما بأن هذا النوع قد انتـهى مـن   
  .السوق
عليه ما نقص من قيمته لقاء  املسجل نفسه زائداً عيرج: ١٢ج

االستعمال أو تقادم الزمن، وذلك بطريقة مناسبة دون أن يـؤذي  
  .احبه األصلينفسه، فإن تعذر، تصدق بقيمته نيابة عن ص

كان عندي أموال من الربا ولكين أنفقتها كلـها، ومل   :١٣س
  يبق عندي منها شيء، وأنا اآلن تائب فماذا يلزمين؟

ال يلزمك إال التوبة إىل اهللا عز وجل توبـة نصـوحا   : ١٣ج
والربا خطري، ومل يؤذن اهللا حبرب أحد يف القرآن الكرمي إال أهـل  

ة قد ذهبت كلها، فليس عليك مـن  الربا وما دامت األموال الربوي



  

  ١١٧ التوبة من املعاصي والذنوب
 

  .جهتها شيء اآلن
اشتريت سيارة مبال بعضه حالل وبعضه حرام، وهي : ١٤س

  موجودة عندي اآلن فكيف أفعل؟
من اشترى شيئا ال يتجزأ كالبيت أو السـيارة مبـال   : ١٤ج

بعضه حالل وبعضه حرام فيكفيه أن خيرج ما يقابل احلرام من ماله 
تلك املمتلكات، فإن كان هذا اجلزء مـن  اآلخر ويتصدق به تطيبا ل

املال احلرام هو حق لآلخرين وجب رد مثله إليهم على التفصـيل  
  .السابق
ماذا يفعل باملال الذي رحبه مـن جتـارة الـدخان،    : ١٥س

  وكذلك إذا اختلط بأمواله األخرى احلالل؟
من تاجر باحملرمات كبيع آالت اللهو واألشرطة احملرمة  :١٥ج

يعلم حكمها مث تاب يصرف أرباح هـذه التجـارة    والدخان وهو
احملرمة يف وجوه اخلري ختلصا ال صدقة؛ ألن اهللا طيب ال يقبـل إال  

وإذا اختلط هذا املال احلرام بأموال أخرى حالل كصـاحب  . طيبا
البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع املباحة، فإنه يقدر هـذا املـال   

يث يغلب على ظنه أنـه نقـى   احلرام تقديرا باجتهاده، وخيرجه حب
. أمواله من الكسب احلرام، واهللا يعوضه خريا وهو الواسع الكـرمي 

وعلى وجه العموم فإن من لديه أمواال من كسب حرام، وأراد أن 
  :يتوب فإن كان

كافرا عند كسبها فال يلزم عند التوبـة بإخراجهـا؛ ألن    -١
األموال احملرمة بة بإخراج ما لديهم من حامل يلزم الص رسول اهللا 



  
التوبة من املعاصي والذنوب

  
١١٨  

 
  .ملا أسلموا

وأما إن كان عند كسبه للحرام مسلما عاملا بالتحرمي فإنه  -٢
  .خيرج ما لديه من احلرام إذا تاب

شخص يأخذ الرشاوي، مث هداه اهللا إىل االسـتقامة،   :١٦س
  فماذا يعمل باألموال اليت أخذها من الرشوة؟

  :هذا الشخص ال خيلو من حالتني :١٦ج
ون أخذ الرشوة من صاحب حق مظلوم اضطر إما أن يك -١

أن يدفع الرشوة ليحصل على حقه؛ ألنه مل يكن له سبيل للوصول 
إىل حقه إىل بالرشوة، فهنا جيب على هذا التائب أن يرد املـال إىل  
الراشي صاحب احلق ألنه يف حكم املال املغصوب وألنه أجلـأه إىل  

  .دفعه باإلكراه
ش ظامل حتصل عـن طريـق   أن يكون أخذ الرشوة من را -٢

الرشوة على أشياء ليست من حقه، فهذا ال يرجع إليه ما أخذه منه، 
وإمنا يتخلص التائب من هذا املال احلرام يف وجوه اخلري كإعطائـه  

  .كما يتوب مما تسبب فيه من صرف احلق عن أهله. للفقراء مثال
ـ  : ١٧س ، أو يقـدم  ةالشخص الذي يعمل يف أعمـال حمرم

ويأخذ مقابال أو أجرة على ذلك إذا تـاب إىل اهللا   خدمات حمرمة،
وعنده هذا املال احلرام فإنه يتخلص منه وال يعيده إىل مـن أخـذه   

  .منه
. فالزانية اليت أخذت ماال على الزنا ال تعيده إىل الزاين إذا تابت
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واملعىن الذي أخذ أمواال على الغناء احملرم ال يعيـده إىل أصـحاب   
ئع اخلمر أو املخدرات ال يعيدها إىل من اشتروا وبا. احلفلة إذا تاب

وشاهد الزور الذي أخذ مقابال ال يعيد املال إىل مـن  . منه إذا تاب
والسبب أنه إذا أرجع املال احلرام . استخدمه لشهادة الزور وهكذا

للعاصي الذي دفعه فإنه يكون قد مجع له بـني العـوض احلـرام    
معصية اهللا ولذلك يكتفـي   واملعوض احلرام، ويكون قد أعانه على

بالتخلص منه، هذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وترجيح تلميـذه  
  ".٣٩٠١-١املدارج "ابن القيم، كما يف 

هناك أمر يقلقين ويسبب يل إرهاقا وأرقـا، وهـو أين   : ١٨س
وقعت يف الفاحشة مع امرأة فكيف أتوب، وهل جيوز يل الـزواج  

نه وقع يف الفاحشة يف اخلـارج،  منها لستر القضية؟ وآخر يسأل أ
وأن املرأة محلت منه فهل يكون هذا ولده، وهل جيب عليه إرسال 

  نفقة الولد؟
لقد كثرت األسئلة عن املوضوعات املتعلقة بالفواحش : ١٨ج

كثرة جتعل من الواجب على املسلمني مجيعـا إعـادة النظـر يف    
أوضاعهم وإصالحها على هدي الكتاب والسـنة وخصوصـا يف   

سائل غض البصر وحترمي اخللوة، وعدم مصافحة املرأة األجنبيـة  م
وااللتزام باحلجاب الشرعي الكامل وخطورة االخـتالط، وعـدم   
السفر إىل بالد الكفار واالعتناء بالبيت املسلم واألسـرة املسـلمة   

أما بالنسبة إىل السؤال فمن فعـل  . والزواج املبكر وتذليل صعوباته
  :التنيالفاحشة فال خيلو من ح
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إما أنه زىن باملرأة اغتصابا وإكراها فهذا عليه أن يدفع هلا  -١

مهرا مثلها، عوضا عما أحلق ا من الضرر، مع توبته إىل اهللا توبـة  
نصوحا، وإقامة احلد عليه إذا وصل أمره إىل اإلمام، أو من ينـوب  

  ).١/٣٦٦انظر املدرج . (عنه كالقاضي وحنوه
اها، فهذا ال جيب عليه إال التوبة، أن يكون قد زنا ا برض -٢

د جاء مـن  لوال يلحق به الولد مطلقا وال جتب عليه النفقة؛ ألن الو
وال . سفاح ومثل هذا ينسب ألمه، وال جيوز إحلاقه بنسب الـزاين 

الزانِي لَا ينكح : جيوز للتائب الزواج منها لستر القضية واهللا يقول
وال . )١(والزانِيةُ لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً

أما إذا تاب هـو  . جيوز العقد على امرأة ال يدري أهي حامل أم ال
وتابت املرأة توبة صادقة وتبني براءة رمحها، فإنه جيوز له حينئذ أن 

  .يتزوج منها، ويبدأ معها حياة جديدة حيبها اهللا
عياذ باهللا أين ارتكبت الفاحشة، وعقدت لقد حصل وال: ١٩س

على املرأة الزانية، وقد صار لنا سنوات وقد تبنا أنا وهـي إىل اهللا  
  توبة صادقة فماذا جيب علي؟

ما دامت التوبة قد صحت من الطرفني فعليكما إعادة : ١٩ج
العقد بشروطه الشرعية من الويل والشاهدين، وال يلزم أن يكـون  

  .لو حصل يف البيت لكان كافيا ذلك يف احملكمة بل
امرأة تقول إا تزوجت من رجل صاحل وقد فعلـت  : ٢٠س

أمورا ال ترضي اهللا قبل زواجها، وضمريها يؤنبها اآلن، وتسأل هي 
                              

  .٣: سورة النور) ١(
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  جيب عليها إخبار زوجها مبا حصل منها يف املاضي؟
ل على أي من الزوجني إخبار اآلخر مبا فعـل يف  ال حي: ٢٠ج

ومن ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستر  املاضي من املنكرات،
وأما من تزوج بكرا مث تبني له عند . بستر اهللا ويكفيه التوبة النصوح

الدخول ا أا ليست بكرا كذلك لفاحشة ارتكاا يف املاضـي،  
فإنه حيق له أخذ املهر الذي أعطاها ويفارقها، وإن رأى أا تابـت  

  .ملثوبة من اهللافستر عليها وأبقاها فله األجر وا
  ماذا جيب على التائب من فاحشة اللواط؟: ٢١س
؟ الواجب على الفاعل واملفعول به التوبة إىل اهللا توبـة  ٢١ج

من العذاب بأمة كما أنزل  ل أنواعاًعظيمة، فإنه ال يعلم أن اهللا أنز
  :بقوم لوط لشناعة جرميتهم فإنه

: عاىلأخذ أبصارهم فصاروا عميانا، يتخبطون كما قال ت -١
مهنيا أَعنسفَطَم)١(.  

  .أرسل عليهم الصيحة -٢
  .قلب ديارهم، فجعل عاليها سافلها -٣
أمطرهم حبجارة من سجيل منضود، فأهلكهم عن بكـرة   -٤
  .أبيهم

ولذلك كان احلد الذي يقام على مرتكب هذه الفاحشة القتل 
 من وجدمتوه يعمل عمل قوم«: حمصنا أو غري حمصن، كما قال 
                              

  .٣٧: سورة القمر) ١(
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١٢٢  

 
  .)١(»لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

تبت إىل اهللا ولدي أشياء حمرمة كـأدوات موسـيقية   : ٢٢س
وأشرطة وأفالم، فهل جيوز يل بيعها خصوصا وأا تساوي مبلغـا  

  كبريا؟
إن «: ال جيوز بيع احملرمات ومثن بيعها حرام، قـال  : ٢٢ج

سيستخدمه  وكل ما تعلم أن غريك. )٢(»اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه
ولَا : يف احلرام فال جيوز لك بيعه إياه؛ ألن اهللا ى عن ذلك فقالِ

انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعت . ومهما خسرت من مال الدنيا فما
  .عند اهللا خري وأبقى، وهو يعوضك مبنه وفضله وكرمه

كنت إنسانا ضاال أنشر األفكار العلمانيـة، وأكتـب   : ٢٣س
واملقاالت اإلحلادية، وأستخدم شعري يف نشر اإلباحيـة  القصص 

والفسوق، وقد تداركين اهللا برمحته، فأخرجين مـن الظلمـات إىل   
  النور وهداين فكيف أتوب؟

هذه واهللا النعمة الكربى واملنة العظمى، وهي اهلدايـة  : ٢٣ج
أما من كـان  . فامحد اهللا عليها، واسأل اهللا الثبات واملزيد من فضله

م لسانه وقلمه يف حرب اإلسالم ونشر العقائد املنحرفـة أو  يستخد
  :البدع املضلة والفجور والفسق فإنه جيب عليه اآليت

أن يعلن توبته منها مجيعا، ويظهر تراجعه على املأل بكل : أوال
وسيلة وسبيل يستطيعه حىت يعذر فيمن أضلهم، ويبني الباطل الذي 

                              
  ).٢٣٥٠: إرواء الغليل(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين ) ١(
  .رواه أبو داود وهو حديث صحيح) ٢(
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ل، ويتتبع الشبهات اليت أثارها كان عليه لئال يغتر من تأثر به من قب
واألخطاء اليت وقع فيها فريد عليها، ويتربأ مما قال وهـذا التبـيني   

إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا : جبات التوبة، قال تعاىلاواجب من و
يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كوا فَأُولَئنيبو)١(.  

سخر قلمه ولسانه يف نشر اإلسالم، ويوظف طاقتـه  أن ي: ثانيا
  .وقدراته يف نصر دين اهللا، وتعليم الناس احلق والدعوة إليه

أن يستخدم هذه الطاقات يف الـرد علـى أعـداء اهللا    : ثالثا
وفضحهم وفضح خمططاهم، كما كان يناصرهم من قبـل ويفنـد   

، اطـل سيفا ألهل احلق على أهل الب مزاعم أعداء اإلسالم، ويكون
ولو يف جملس خـاص بـأمر حمـرم    وكذلك كل من اقنع شخصاً 

كجواز الربا، وأنه فوائد مباحة، فإنه ينبغي عليه أن يعود ويبني لـه  
  .كما أضله حىت يكفر عن خطيئته واهللا اهلادي

إن للتوبـة بابـا   «فيا عبد اهللا فتح اهللا باب التوبة فهال وجلت 
ويف روايـة  . »غـرب عرض ما بني مصراعيه ما بني املشرق وامل

عرضه مسرية سبعني عاما، ال يغلق حىت تطلع الشـمس مـن   «
  .)٢(»مغرا

يا عبادي إنكم ختطئون الليل والنهار وأنا أغفـر  «ونادى اهللا 
واهللا . فهال اسـتغفرت . )١(»الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم

                              
  .١٦٠: سورة البقرة) ١(
  ).٢١٧٧صحيح اجلامع ( الكبري رواه الطرباين يف) ٢(
  .رواه مسلم) ١(
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يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتـوب  

  .الليل، واهللا حيب االعتذار فهال أقبلت مسيء
ـ رول التائب، أسألك بعـزك وذيل إال  فلله ما أحلى ق . تينمح

أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عن فقري إليـك هـذه ناصـييت    
الكاذبة اخلاطئة بني يديك، عبيدك سواي كثري وليس يل سيد سواك 

تهل ال ملجأ وال منجي منك إال إليك، أسألك مسألة املسكني، واب
إليك ابتهال اخلاضع الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضرير، سؤال 
من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه وفاضت له عيناه وذل لك 

  .قلبه
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  مناجـاة
مسعت القاضي : رمحها اهللا –قالت احملدثة اجلليلة شهدة اإلبرية 

اللهم، : اإلمام أبا املعايل عزيزي بن عبد امللك شيذلة من لفظه يقول
  .يا واسع املغفرة، ويا باسط اليدين بالرمحة، افعل يب ما أنت أهله

إهلي، أذنبت يف بعض األوقات، وآمنت بك يف كل األوقات؛ 
  .فكيف يغلب بعض عمري مذنبا مجيع عمري مؤمنا

إهلي، لو سألتين حسنايت جلعلتها لك مع شدة حاجيت إليهـا،  
ناك عنها وأنت وأنا عبد؛ فكيف ال أرجوك أن ب يل سيئايت مع غ

فيا من أعطاها خري ما يف خزائنه وهو اإلميان به قبل السؤال؛ . رب
  .ال متنعنا أوسع ما يف خزائنك وهو العفو مع السؤال

  .إهلي، حجيت حاجيت، وعديت فاقيت، فارمحين
إهلي، كيف أمتنع بالذنب مع الدعاء وال أراك متتنع مع الذنب 

ت، وإن عذبت فغـري ظـامل   مع العطاء، فإن غفرت فخري راحم أن
  .أنت

  .)١(إهلي أسألك تذلال؛ فأعطين تفضال

                              
- هـ ١٤٢٧، ١، ط١٠٩فائدة وفائدة، حممد خري رمضان يوسف، ص ١٠٠) ١(

  .م، دار ابن حزم بريوت٢٠٠٦
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  اخلامتـة

ويف اخلتام تقدم أيها التائب، وتقدمي أيتها التائبة خطوات، لكنها 
فقد حذرنا . خطوات يف طريق اخلري، وليست خطوات يف طريق الشر

ا ولَ: منها وبني لنا أا خطوات الشيطان فقال - تبارك وتعاىل–ربنا 
بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتت)١(.  

واحذر أن تعتمد على سعة رمحة اهللا فتترك التوبة، فرمبا دامهك 
األجل وأنت على معصية، أو رمبا حلت بك مصيبة وأنـت علـى   

نبئْ عبادي أَني أَنـا الْغفُـور   : معصية، فقد قال سبحانه وتعاىل
 يمحالر *يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عو)٢(.  

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صـلحت صـلح   «: وقال 
  .)٣(»أال وهي القلب: اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله

  .إنك أنت السميع العليم االلهم وفقنا للتوبة النصوح وتقبل من
لكل خري وثبتنا علـى  حفظين اهللا وإياكم من كل سوء، ووفقنا 

وصـلى اهللا  . طاعته إىل أن نلقاه، إنه خري مسؤول وهو العزيز الغفور
  .واحلمد هللا رب العاملني.. على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  أخوكم يف اهللا
  مصطفى حقي أبو رفعة

                              
  .١٦٨: سورة البقرة) ١(
  .٥٠-٤٩: سورة احلجر) ٢(
  .صحيح مسلم) ٣(
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  أهم املصادر
  .القرآن الكرمي -١
  زكتب أحاديث الرسول  -٢
نصاب غاية الدقائق، حممود بـن  ذيب خالصة احلقائق و -٣

. أمحد الفارياين، هذبه وخرج أحاديثه، حممد خري رمضان يوسـف 
  .م، دار ابن حزم، بريوت٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١جملد أول، ط

هـ، دار طويق ١٤٢٤، ١املنتقى من الفوائد اإلميانية، ط -٤
  .للنشر والتوزيع، الرياض

م، ٢٠٠٥، ١قصة للتائبني، منصور عبد احلكيم، ط ١٥٠ -٥
  .دار الكتاب العريب، دمشق، القاهرة

قطار املستغفرين إىل ديار التائبني، جاسم بن حممـد بـن    -٦
-هـ ١٤١٢، ٢املطوع، تقدمي جاسم بن حممد املهلهل الياسني ط

  .م، دار الوفاء مصر١٩٩٢
. نور اهلدى وظلمات الضالل يف ضوء الكتاب والسنة، د -٧

هـ، الناشـر  ١٤٢٤٧ ،٣سعيد بن علي ابن رهف القحطاين، ط
  .نفسه

موارد الظمآن لدروس الزمان، الشيخ عبد العزيز احملمـد   -٨
  .السلمان
، ١التوبة وظيفة العمر، حممد بـن إبـراهيم احلمـد، ط    -٩
  .م، دار ابن خزمية للنشر والتوزيع، الرياض٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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مثارها، دار ابن خزمية للنشر والتوزيع، –التوبة حقيقتها  -١٠

  .م، الرياض٢٠٠٠- هـ١٤٢١، ١ط
صاحل بن غامن السدالن، / الشيخ الدكتور–التوبة إىل اهللا  -١١

  .هـ، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض١٤١٨، ٥ط
التوبة واملواعظ والرقائق، حممد ناصر الـدين األلبـاين،    -١٢

-هــ  ١٤٢٥، ١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريـاض، ط 
  .م٢٠٠٥

يف األخالق واآلداب، جملد أول، إعداد املوسوعة اجلامعة  -١٣
م، دار الفجـر للنشـر   ٢٠٠٥-١سعود بن عبد اهللا احلزميـي، ط 

  .والتوزيع، القاهرة
سـليمان بـن   . التوبة وشروطها وممن يتقبل ومىت، أد -١٤

هـ، دار العاصمة للنشر ١٤٢٤، ١إبراهيم بن عبد اهللا الالحم، ط
  .والتوزيع، الرياض

، ١إمساعيــل أبــو داود، طدليـل الســائلني، أنــس   -١٥
  .م، الناشر نفسه، جدة١٩٩٦هـ، ١٤١٦

خمتصر رونق االس، للعالمة عثمان بن حيىي املـريي،   -١٦
  .م، دار اإلميان، دمشق١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، ١ط

وال تقربوا الفواحش، مجال عبد الرمحن إمساعيل، وزارة  -١٧
، هـ١٤٢٣، ١الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط

  .السعودية
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نفائس الكالم من أفواه السلف الكرام، مصطفى حقي،  -١٨
  .الرياض. م، دار الشريف٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، ١ط

العقوبات اإلهلية لألفراد واجلماعات واألمـم، ابـن أيب    -١٩
ـ ١٤١٦، ١الدنيا، حتقيق حممد خري رمضـان يوسـف، ط    -هـ

  .م، دار ابن حزم، بريوت١٩٩٦
ـ ١٤٢٧، ٥قرين، طعائض ال. ضحايا احلب، د -٢٠  -هـ
  .الرياض–مكتبة العبيكان –م ٢٠٠٦

، ٢الفقه امليسر، أبو طلحة حممد يونس عبد السـتار، ط  -٢١
  .هـ، املدينة املنورة١٤٢١

جبال الذنوب وسيل الغفران، الشيخ أبو طلحة حممـد   -٢٢
  .ه، مكة املكرمة١٤٢٠، ٤يونس بن عبد الستار، ط

قرين، الطبعـة األوىل  التفسري امليسر، الدكتور عائض ال -٢٣
  .الرياض–م، مكتبة العبيكان ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧

كشف األسرار عما خفي عن األفكار، العالمة شهاب  -٢٤
حممد خري رمضان يوسف، : الدين أمحد بن عماد القفهسي، حتقيق

  .م، دار ابن حزم، بريوت٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل، 
الطبعـة   فائدة وفائدة، حممد خري رمضان يوسف، ١٠٠ -٢٥
  .بريوت–، دار ابن حزم ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧األوىل، 
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