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ُرهُ التَّْوبَةُ   اْلقَْلُب الُمْسَودُّ بِالذُّنُوِب تَُطه ِ

 يَا َجَماَعةَ اْلَخْيرِ 

ُد اْلقَْلبَ  ِ ُرهُ التَّْوبَةُ  الذَّْنُب يَُسو  َواْلقَْلُب اْلُمْسَودُّ إِنََّما تَُطه ِ  

ِ َوالتََّخل ِ  َمْعنَى التَّْوبَِة ااِلْنتِقَاُل ِمنَ   ي َعنِ الذَّْنِب إِلَى اْلَخْيِر َوِمْن اْلِعْصيَاِن إِلَى الطَّاَعِة َوِمْن اْلبَاِطِل إِلَى اْلَحق 

ِحيِم بِالتَّْوبَ  الذُّنُوِب َواْلَخبَائِِث َوالنََّدُم َعَلى اْلَمعَاِصي َواْلَوْعِد بِتَْرِكَها أَبًَدا نَا بُّ َوَعَسى رَ  ةِ يَْرِجُع الِعبَاُد إِلَى هللاِ الرَّ

ُجوعَ   أَْن يَتَقَبََّل َهذَا الرُّ

 يَا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْلِكَرامُ 

 التَّْوبَةَ ن ّللا  تَعَالَى يَْقبَُل أُِمْرنَا فِي اْْليَاِت َواْْلََحاِديِث أَْن إِذَا َعِمْلنَا ُسوًءا أَْن نَتُوَب إِلَى هللاِ فَْوًرا َوَكذَِلَك أُْخبِْرنَا أَ 

ِ َجم  َوتُوبُو   يعاً اَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ا اِلَى ّللاه  

ِ تَْوبَةً نَُصوحاً َعٰسى َربُُّكْم اَْن يَُكف َِرَعْنُكْم َسي ِـَٔاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجر  يَن ٰاَمنُوا تُوبُو  يَ ا اَيَُّها الَّذ   ْن ي مِ ا اِلَى ّللاه

 تَْحتَِها ااْلَْنَهارُ 

 ِ ِ قَاَل: َخَطبَنَا َرُسوُل ّللاَّ ِ قَْبَل أَْن تَُموتُوا  فَقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ّللاَّ  يَا أَيَُّها النَّاُس تُوبُوا إِلَى ّللاَّ

 يَا أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلُمْحتََرُمونَ 

  إِْخََلُصَهاَكَما يَِجُب تَْعِجيُل التَّْوبَِة يَِجبُ 

 يِقُول اْلقُْرآُن ِللتَّْوبَِة اْلُمْخلََصِة تَْوبَةٌ نَُصوحٍ 

 َوالتَّْوبَةُ اَل يَْقبَلَُها إِالَّ هللاُ 

 َويَِجُب َكَما ذََكْرنَا أَْن تَُكوَن تَْوبَةً نَُصوًحا

َهِذِه الن ِقَاطَ  َوِلَهِذِه التَّْوبَِة ُشُروٌط ذََكَرَها اْلعُلَماءُ   

اًل  َهاِكبَ تَْرُك اْلَمْعِصيَِة الَّتِي اْرتُ أَوَّ  

 ثَانِيًا اَْلعَْزُم َعلَى تَْرِك ُكل ِ َما يُْشبِهُ َهِذِه اْلَمْعِصيَةَ 

ةً أُْخَرى ْن فِْعِل َهِذِه اْلَمْعِصيَةِ ثَاِلثًا الَخْوُف مِ  َمرَّ  

نَّهُ َما َزاَل يَْعَملََها َوبَِهذَا اَل يَُكوُن قَْد تَاَب َعْن َشيئاْلَمْعِصيَةَ فَِإنَّ َهذَا يَْعنِي أَ  فَِإنَّ اْلعَْبَد إِْن لَْم يَتُْركِ   

 ِلذَا فَِإنَّ العَْبَد إِذَا لَْم يَْنَدْم َعلَى َشيئ فَِإنَّهُ بِذَِلَك َراِض َعْنهُ 

اءُ   يَا إِْخَوتِي اْْلَِعزَّ

ِ إِذَا َعِملُوا ذَْنبًا َعْمًدا أَْو َسْهًوا َ يُِحبُّ  قَاَل ّللا  تَعَالَى فَإنَّ َعلَْيِهْم أاَلَّ يَتََراَجعُوا َعْن التَّْوبَةِ  الَِّذيَن آَمنُوا بِاّلل  اِنَّ ّللاه

اب رينَ  َويُِحبُّ  ينَ التَّوَّ اْلُمتََطه ِ  

ِ  و  : التَّائُِب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَ ذَْنَب لَهُ ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل ّللاَّ

التَّْوبَةَ اْلُمْخلََصةَ َويَْغِفُر َعْن ِعبَاِدهِ أَْي فَِإنَّ هللاُ يَْقبَُل   



ُهوَن إِلَْيِه فَِإنَّ العَاِصَي لَْيَس لَهُ َمْلَجأٌ إِالَّ َرْحَمةُ هللاِ    َوَمْغِفَرتُهُ َويُِحبُّ الَِّذيَن يَتُْرُكوَن الذُّنُوَب َويَتََوجَّ

ِه إِلَى هللاِ َمْهَما َكبَُر الذَّْنُب َويَْستَْغِفُروا َعْن ِلذَا اَل يَْنبَِغي ِللنَّاِس أَْن يََخافُوا ِمْن التَّْوبَ  ُروا َعْن التََّوجُّ ِة َوأاَلَّ يَتَأَخَّ

 اْلَمْعِصيَِة َويَْعِزُموا َعلَى تَْرِكَها أَبًَدا

َرْحَمِة هللاِ  اَل يَْنبَِغي ِلْلُمْسِلِم أَْن يَقُوَل بَْعَد اْرتَِكاِب ذَْنٍب إِنَّي َعْبٌد َسي ٌِئ فَيَْيأََس ِمنْ   

ابِيَن اْلَمْقبُولَةِ  ُ  ُطوبَى ِللتَّوَّ ُهمْ تَْوبَت  

 
 


