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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل ،والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأزواجـه وأصـحابه وأتعاعـه ومـن
وااله .أما بعد..
إخوتي في اهلل ،أخواتي فـي اهلل إنـي أحـعكم فـي اهلل ،واهلل أسـلل أن يممعاـا باـاا الحـب فـي شـ عر ـه يـوم ال شـ إال
شله ،آمين.
ما زال الحديث باا موصوالا مع هـالال الـاين يبحـعام اهلل ويبحعونـه ،اللاـم اجعلاـا مـاام ،اللاـم اجعلاـا معاـم ،وهـاا هـو
اللقا الخامس بعد العشرة األولى ،الحلقة الخامسة عشر ،وعاواناا..

إن اهلل يحب التوابين
فاللام رباا اجعلاا من التوابين ،األوابين ،المايعين ،المخعتين برحمتك يا رحمن يا رحيم.
المتط ِّا ِرن" العقرة222:
َّوابِين و يب ِح ُّ
يقول اهلل عز وج "إن اهلل يب ِحب التـ َّ
ب ب
فمن صفات الاين يبحعام اهلل ويبحعونه أنام توابـون ،والتوبـة واجعـة علـى كـ مسـلم حتـى علـى رسـول اهلل محمـد صـلى
اهلل عليه وسلم ومـا أجملاـا ومـا أحالهـا ،إن التوبـة يفـرب باـا الخـالل اعـ المخلـوهلل ألن اهلل عـز وجـ تـوا يحـب أن
يتو على المخطئين من ععاده ،يحب أن يغفر للعاصين من ععاده ،يحب أن يعفو عن المتماوزين من ععاده.
عف عاا يا كريم يا عفو يا من تحب العفو.
فاللام اغفر لاا وارحماا وا ب
اال اهلل عز وج " اب يا ِعع ِ
ادي الَّ ِاين أ ْسرفبوا على أن بف ِس ِا ْم ال تـ ْقاطبوا ِمن َّر ْحم ِة اللَّ ِه " الزمر35:
ْ

اهلل أكعــر ..مــا أحالهــا مــن آي ـة ،ر العــالمين الغاــي ياــادي علــى م ـن؟ علــى الــاين أســرفوا علــى أنفســام فــي ال ـانو
وتمرغـوا فياـا ف ـالا عـن الصـغارر ،ومـع للـك يقـول يـا ععـاد  ،أي ر رحـيم جـ
تماوزوا الحدود وتلطَّخوا بالكعـاررَّ ،
جالله؟ "ابـ يـا ِعع ِ
ـادي الَّ ِـاين أ ْسـرفبوا علـى أن بف ِسـ ِا ْم ال تـ ْقاطبـوا ِمـن َّر ْحم ِـة اللَّ ِـه إِ َّن اللَّـه يـغْ ِف بـر ال ُّـانبو ج ِم ايعـا" الزمـر35:
ْ
يعاى لمن تا مااا ورجع إلى ربه ومواله..
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ب بيَّن سعحانه أنه يغفر ك الانو إال الشرك لمن مات عليه.
اال تعالى "إِ َّن اللَّه ال يـغْ ِف بر أن يب ْشرك بِ ِه ويـغْ ِف بر ما بدون للِك لِمن يشا " الاسا 84:
مــا معاــى هــاا؟ معاــى هــاا أن المســلم إلا مــات علــى اإســالم ولــه لنــو فــي حمــم الكـرة األرضــية لــيس فياــا الشــرك،
مـات علــى التوحيــد ولـه لنــو فــي حمــم الكـرة األرضــية لــم يتـب مااـا! هــاا مــن الممكــن أن يغفـر لــه اهلل فــي اآخــرة؟
يبتماوز عاه في اآخرة؟ هكاا نعم ..وهاه عقيدة أه الساة والمماعة.
المسـلم الـاي يمـوت واـد ارتكـب آمــام وموبقـات وكعـارر ال نحكـم لـه بماـة أو نــار ،بـ نقـول هـو تحـي مشــيئة اهلل إن
ا َّ
عابه وإن ا غفر له ،ونحن نختلف في هاا عن الخـوار الـاين يكفـرون الاـال بالـانو  ،وعـن المعتزلـة الـاين
االوا" :إن مرتكب الكعيرة فـي مازلـة بـين الماـزلتين بـين الكفـر واإيمـان ،وفـي اآخـرة يخلـد فـي الاـار" ،كـالم الخـوار
باط  ،وكالم المعتزلة باط  ،مادام اد مات على اإسالم فاو تحي مشيئة اهلل إن ا َّ
عابه وإن ا غفر له.
ويقول ر العـالمين "وتبوببـوا إِلـى اللَّ ِـه ج ِم ايعـا" أياـا المسـلمون "وتبوببـوا إِلـى اللَّ ِـه ج ِم ايعـا أيـُّاـا ال بْم ْالِمابـون لعلَّ بك ْـم تبـ ْفلِ بحـون"

الاور53:

التوبة واجعة حتى على الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،واجعة على ك مسلم والدلي هاه اآيـة "وتبوببـوا إِلـى اللَّ ِـه ج ِم ايعـا
أيـُّاــا ال بْم ْالِمابــون لعلَّ بكـ ْـم تبـ ْفلِ بحــون" ربــا اهلل الفــالب والامــاب والســعادة والســرور والح ــور بالتوبــة ،باإنابــة ،باالســتغفار

باإخعات ،بالعودة إلى اهلل عز وج .

يــا ــيل لــي لنــو فــي حمــم الكــرة األرضــية زنيــي وســراي وأكلــي الربــا وتركـي الصــالة ســاين وفعلــي ..وفعلــي..
علي؟ الموا نعم..
وفعلي ..ه إلا تعي يتو اهلل َّ
ب أي ا ا لو اطلع إلى العك ووجد فيه الصدهلل َّ
لعدل لك ك السيئات إلى حساات.
اسـمع ..اسـمع كــالم الـرحيم الكـريم جـ جاللـه يقـول ملــك الملـوك سـعحانه "والَّـ ِـاين ال يـ ْدعبون مـع اللَّـ ِـه إِل ااـا آخــر وال
ف لـهب الْعـاا ب يـ ْـوم
يـ ْقتبـلبون الاَّـ ْفس الَّتِي ح َّرم اللَّهب إَِّال بِالْح ِّل وال يـ ْزنبون وم ْن يـ ْفع ْ للِك يـلْل أم ااما" الـانو كييـرة "يب ـاع ْ
ِ
ـورا
ال ِْقيام ِة وي ْخلب ْد فِ ِيه بمااناا * إَِّال م ْن تا وآمن وع ِم عم اال صالِ احا فلبولئِك يـبعد ب
ِّل اللَّهب سـيِّئات ِا ْم حسـاات وكـان اللَّـهب غ بف ا
ِ
يما" الفراان07:84
رح ا
التوبة ..يفرب باا ر العالمين
اهلل الغاي يفرب ،اهلل يفرب بتوبة التارب؟ الموا  :نعم ،رو مسلم في صـحيحه اـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم
"هلل أفرب بتوبة ععده من أحدكم يمد ضالته بالفالة".
رباا بيفرب بتوبتك يا مسلم أكير من فرحة إنسان خر في السفر ،وانطلل في الصحرا مم شـ ماـه بعيـره وعليـه الـزاد
والما فآيس وأدرك بالعوار والاالك ،مم جا ه الععير ..أي فرحة؟ ،فرحة إنسان أيقن بالاالك مم جا ه طوهلل الاماه،
إن هللا يحب التوابين
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اهلل يفـرب بتوبتــك أكيــر مــن فرحـة هــاا الــاي نمـا بعـد مــوت محقــل ،ســعحان اهلل ،بـ ر العــالمين يعســا يديــه بالليـ
والااار ويدعونا للتوبة حتى يتو علياا.
رو مسلم في صحيحه عـن أبـي موسـى األ ـعري رضـي اهلل عاـه وعـن جميـع الصـحابة اـال :اـال رسـول اهلل صـلى اهلل
عليه وسلم "إن اهلل تعـالى يعسـا يـده بالليـ ليتـو مسـي الااـار ،ويعسـا يـده بالااـار ليتـو مسـي الليـ " إلـى متـى
يار ؟ "حتى تطلع الشمس من مغرباا".
عن ابن عمر رضي اهلل عااما اال :اال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "إن اهلل يقع توبة الععد مالم يغرغر"
حساه األلعاني إلا وصلي إلى الحلقوم ،إلا خرجي الشمس من مغرباا ،أبغلل با الرحمة في وجه هاا التارب.
إلن على العاا أن يسارع وأن يعادر بالتوبة.
والقرآن يصيح فياا "سا ِرعبوا إِلى مغْ ِفرة ِم ْن ربِّ بك ْم" آل عمران355:

استعِ بقوا الْخ ْيـرات" العقرة384:
"ف ْ

لصالةِ ِمن يـوِم ال ِ
"ياأيـُّاا الَّ ِاين آمابوا إِلا نب ِ
اسع ْوا إِلى ِل ْك ِر اللَّ ِه" الممعة9:
ودي لِ َّ
ْم بمعة ف ْ
ْ ْ ب
تحرك ِ
بادر سابِل سا ِرع حتى تفوز بتوبة ومغفرة.
َّ

الاعي محمد نفسه كان يتو  ..نعم ،كان يسـتغفر ..تمـام ،بـ إن اهلل عـز وجـ أمـره أن يسـدل سـتار علـى حياتـه بتوبـة
ِ
ِ ِ
ِ
اجـا" مـا هــو
واسـتغفار" ،إِلا جـا ن ْ
ص بـر اللَّـه والْفـ ْت بح * ورأيْــي" يعاـي يـا محمـد "ورأيْـي الاَّـال يـ ْد بخلبون فـي ديـ ِن اللَّـه أفْـو ا
ِ
استـغْ ِف ْرهب إِنَّهب كان تـ َّواباا" الاصر5:3
المطلو ماي يار ؟ "فسعِّ ْح بِح ْمد ربِّك و ْ
ورو العخاري فـي صـحيحه عـن أبـي هريـرة رضـى اهلل عاـه اـال :سـمعي رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم يقـول" :واهلل
أني ألستغفر اهلل وأتو إليه في اليوم أكير من سععين مرة" ،وفي رواية "مارة مرة".
رو مسلم عن األغر بـن يسـار المزنـي رضـي اهلل عاـه اـال ،اـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم "يـا أياـا الاـال توبـوا
إلى ربكم فواهلل إني ألتو إلى اهلل عز وج في اليوم مارة مرة" .
ماهي التوبة؟
التوبة لغةا تعاي الرجوع ،والتارب هو الععد الاي رجع عن المعصية إلى الطاعة ،رجع عن ما يكره اهلل إلى ما يحعـه اهلل،

فمــن رجــع مــن المعصــية إلــى الطاعــة فاــو تارــب ،ومـن رجــع مــن المعصــية إلــى الطاعــة حيــا ا مــن اهلل فاــو المايــب ،ومـن
تعظيما هلل فاو األوا .
رجع من المعصية إلى الطاعة ا
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إلن من رجع من المعصية خوفاا من اهلل فاو التارب ،من رجع من المعصية إلى الطاعة حيا ا من اهلل فاو المايب،
تعظيما لمالل اهلل فاو األوا  ،والتوبة واجعة على ك الععاد.
من رجع من المعصية إلى الطاعة
ا
"وتبوببوا إِلى اللَّ ِه ج ِم ايعا" كلكم "أيـُّاا ال بْم ْالِمابون لعلَّ بك ْم تبـ ْفلِ بحون" الاور53:

التوبة واجعة على ك الععاد للك ألن ك باي آدم خطا وخير الخطارين التوابون.
من الاي يملك التوبة؟
السـو بِماالـة مب َّـم يـتبوببـون ِمـن ا ِريـب" الاسـا 30:
ر العالمين وحده ،اال تعالى "إِنَّما التـ َّْوبةب على الل ِه لِلَّ ِاين يـ ْعملبـون ُّ
"إِنَّما التـ َّْوبةب على الل ِه" ،أسلو حصر واصر ال يملك التوبة لكم إال اهلل ،هو الاي يملك التوبة ألنه هـو الـاي يملـك
ـديما ،بــاعوا الماــة فــي العصــور الوســطى ،بــاعوا
المغفــرة ويملــك اليــوا ويملــك العقــا  ،ال كمــا اــال أهـ ال ــالل اـ ا
صكوك الغفران ،باعوا الماة.

يملس أحدهم على كرسي االعتراف ويقول زنيي ،يقول له كعيرهم الهب اد غفـرت لـك ،وكعيـرهم إلا زنـى مـن الـاي
يغفر له؟! يا نال ال يقع التوبة إال اهلل ،ال يملك التوبة إال اهلل ألنه هو الاي يملك اليوا والعقا .
ب أن الاعي محمـد بافسـه يسـتغفر لافسـه ،أبمـر أن يسـتغفر لافسـه وأن يسـتغفر لغيـره ،بـ لعلـك تعمـب إلا علمـي أن
الاعي رد اهلل استغفاره لععض الاال أحياناا ،لما مات أبو طالب واستغفر له رسول اهلل عمب اهلل عليه وماعـه مـن للـك،

وما اع استغفاره ألبي طالب.

ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ْم ْش ِركِين ول ْو كانبواْ أ ْبولِي ابـ ْربى" التوبة335:
اال ر العالمين "ما كان للاَّع ِّي والاين آمابواْ أن ي ْستـغْف برواْ لل ب

اسـتـغْ ِف ْر ل باـ ْـم أ ْو ال ت ْسـتـغْ ِف ْر ل باـ ْـم إِن ت ْسـتـغْ ِف ْر ل باـ ْـم سـ ْـع ِعين مـ َّـراة فـلــن يـغْ ِفــر اللــهب ل باـ ْـم"
واــال تعــالى لــه فــي ــلن الماــافقين " ْ
التوبة47:

ما هي روط التوبة؟
الشرط األول :اإخالص
ال تاقطــع عــن المعصــية إال طاعــة هلل ،ال تقصــد بتــرك المعصــية م ـرا ات الاــال أو المحافظــة علــى الصــحة ،ــخ
يشــر ســمارر تقــول لــه الــدخان حــرام ،يقــول لــك لــيس لــك دخ ـ  ،أصــابه مــر  ،اــال لــه الطعيــب إلا لــم تقلــع عــن
التدخين سوف تموت ،فلاْـلع عن التدخين ،ه أالع هلل؟ ال واهلل ،ب أالع من أج الصحة.
البد أن تخل

في التوبة.
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اال تعالى "وما أ ِبمروا إَِّال لِيـ ْعع بدوا اللَّه م ْخلِ ِ
صين لهب الدِّين بحاـفا " العياة3:
ب
ب
ب
خ

يصوم أاول له لمالا تصوم؟ يقول ألني أعمـ رجـيم ،لـيس لـه مـوا  ،أنـا مـا أصـوم إال طاعـة هلل عـز وجـ  ،إلن

الشرط األول اإخالص.
الشرط الياني :الادم
ـارا ،ويتحـول الاـدم إلــى صـوت علــى شاـرك كلمــا
تتحسـر علــى مـا َّ
يمـب أن َّ
فرطـي فـي جاـب اهلل وهــاا سـيورمك انكسـ ا
أردت أن ترجع للمعصية دفعك إلى العم الصالح ،البد من الادم.
خ

يفتخر بالمعاصي يقول لك أنا تعي لكن زمان كاي ولد - ،كاي مقطَّع السمكة وديلاـا  -كاـي أعـرف نسـا

بعدد عر رأسي أنا عملي كاا ،..ه هاا تارب؟! هاا يماهر.
اال رسول اهلل "ك أمتي معافى إال المماهرين" صحيح العخاري
يوما.
هالال الاين يماهرون ،إلن أين الادمَّ ،
تحسر اندم ألنك عصيي ربك ا
الشرط اليالث :أن تقلع عن الانب
إلا كان لنعك ترك الواجعات عد إلى فع الواجب ،إلا كـان لنعـك فعـ الحـرام االـع عاـه ،إلا كـان فعلـك تـرك السـان
االع واجتاد في فع الساة ،أما أن تقيم على الانب وأني تزعم التوبة فلني تستازأ بربك.
خ

في يده سيمارة أاول له تب إلى اهلل في عاا في فمه ويلخد نفسين ويقول تب علياا يار  ،هاا يستازأ باهلل.

المقيم على الانب ويزعم التوبة كالمستازأ بر العالمعن.
إلن ال بد من إخالص ونـدم وإاـالع عـن الـانب وعـزم علـى أال تعـود إلـى الـانب ،إن كاـي تاـوي أن تعـود إلـى الـانب
متى تساح لك الفرصة ..فلني لم تتب.
ــخ كــان يتعــاطى مخــدرات ،فلوســه كلاــا راحــي فتــرك المخــدرات وياتظــر أي فرصــة يلتيــه فياــا المــال ويشــر
المخدرات ،هاا لم يتب ،البد من العزم على عدم الرجوع.
يوما ألخعره بما فع المشيب -يا سـالم لـو الصـحة ترجـع لـي هلعمـ
خ كعر ساه ويقول لك :ليي الشعا يعود ا

عماي  ،-هاا ما تا  ،البد أن تعزم أال تعود ،هـاا ـرط ماـم جـ ادا ،البـد أن تكـون التوبـة فـي زمـن اعـول التويـة ،ألن

هااك زمن ال تبقع فيه التوبة..
السيِّئ ِ
اال تعالى "ول ْيس ِ
ي اآن" الاسا 34:
ي التـ َّْوبةب لِلَّ ِاين يـ ْعملبون َّ
ات حتَّى إِلا ح ر أحد به بم الْم ْو ب
ت اال إِنِّي تبـ ْع ب
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اآن تتو وأني تحت ر؟ التوبة غير مقعولة.
رو مســلم فــي صــحيحه عــن أبــي هريــرة اــال رضـي اهلل عاــه ،اـال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم "مــن تــا اعـ أن
تطلع الشمس من مغرباا تا اهلل عليه".
عن أبي ععد الـرحمن ععـد اهلل بـن عمـر رضـي اهلل عاامـا اـال :اـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم "إن اهلل يقعـ توبـة
الععد مالم يغرغر" حساه األلعاني
فرعون تا وهو يموت ،ه اع اهلل ماه؟ أب ادا.

ي بِ ِه بـابوا إِ ْسرارِي وأنـا ِمـن الْ بم ْسـلِ ِمين * آآْن واـ ْد
ي أنَّهب ال إِله إِالَّ الَّ ِاي آما ْ
اال تعالى "حتَّى إِلا أ ْدركهب الْغر بهلل اال آم ْا ب
عص ْيي اـ ْع ب وبك ْاي ِمن ال بْم ْف ِس ِدين" يونس93:97
اآن يا فاسد؟ اآن يا فاجر؟ اآن تتو يا فرعون وأني تغرهلل وتلفظ األنفال األخيرة؟!.

التوبة ال تبقع عاد الغرغرة ،التوبة ال تقع عاد خرو الشمس من مغرباا ،والمصيعة أن السـاعة ،أن القيامـة تـلتي بغتـة،
والمصيعة أن الموت يلتي بغتة.
يسوف.
على العاا إلن أن يسارع إلى المغفرة ،أن يعادر أال ِّ
هاه روط التوبة إلا تعلقي بانب في حل اهلل ،أما إلا تعلقي بحقوهلل الععاد ن يف رطاا أخر أال وهو..
الشرط الرابع :رد المظالم
سراي ماالا ..رده ،واعي في غيعة ..استغفر لمن اغتعته ،بلغته الغيعة ..استسمحه.
هاه روط التوبة ،وهاه بعض اآيات واألحاديث في لن التوبة ،يا نال اهلل يحب التوابين ،الاعي محمـد كـان يتـو
ك يوم مارة مرة.
توبوا إلى اهلل ،وأكيروا من االستغفار ،وأكيروا من التوبة واإخعات واإنابة حتى يحعكم ر العالمين.
اللام إنا نسللك حعك وحب من يحعك وحب ك عم يقرباا من حعك.
أحعكم في اهلل ،أاول اولي هاا وأستغفر اهلل لي ولكم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
اهدوا الدرل للاشر على الاي في اسم تفريغ الدرول تف لوا هاا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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