
 

 التوبة أمس من اهلل تعاىل للمؤمنني

ٞ  مجٚاؤل   املؤمًِ    عالىاهلل ًشأحبيت يف اهلل، هقذ أ  فقؤلي  بلهت٘بؤ
ُؽْم ُتْػؾُِحوَن )ظ: َا اْدُْمِمـُوَن َلَعؾه  ََجِقعاً َأُّيه

ِ
ر  غ (13َوُتوُبوا إََِل اَّلله

 ٗهؤٚع  ، ٗظؤل   عل٢ؤ   إى اهابلد، ٗقظٍ اهلل عالى د13: هِ٘سا
ُلْوَئِبَ  ظ:  ٗدى عض فقلي ، اهبتٞ حثله قظٍ ثٍ ََ  ْْ ْ َيُتب َوَمن َّله

ُونَ )
ِ
باد  اهلل عاؤلى  أًؤش ٗهقؤذ   ، د33: حلذشاتر ا غ(33ُهُم الظه

َبا  ظ: ٗعالى طبخلُٕ فقلي  ٗد٘بل  اهت٘بٞ بإخالص اهابلد َيا َأُّيه

 َتْوَبًة كهُصوحاً 
ِ
ِذيَن آَمـُوا ُتوُبوا إََِل اَّلله  . د8: هتخشٍٙر ا غ اله

 مصيبة كثري من الناس استصغاز الرنوب

َ  اهِؤلغ  ًّ كجري ًصٚبٞ، إخ٘عٛ يف اهلل ٍ  اهٚؤ٘ ٕ  أُٔؤ  ٙاصؤُ٘
ٍ  ، ُٗٔؤلسا   هؤٚال   اهزُ٘ب بأُ٘اع  بلطتصؤػلس ًؤّ ابتوؤٛ    ًٗؤِٔ

 فٚق٘ي اهصػل٢ش، باع ُفظٕ يف حيتقش أحذٍٓ فرت٠ اهزُ٘ب،
يف حؤؤ  أْ  ،أدِبٚؤؤٞ ًصؤؤلفخٞ أٗ ُعؤؤشٝ عطؤؤش ًٗؤؤلرا:  ًؤؤجال 

ِّ َفاهلشاَ كلُ٘ا ٙاعٌْ٘ اهؤزُ٘ب،   اهصخلبٞ  ،☺  َأَُؤع   َاؤ
ٍِ: َقلَي َْ ِإَُّل ٌَُو٘ ٌَله ل، َهَتِا َٛ َأِع ٍِ ِفٛ َأَدقُّ ِٓ َّ َأِعُُِِٚل  اهؼَّؤَاِش،  ًِ
ِْ َٓل ُكَّل ِإ ٟ  َهَُِاذُّ ِٔؤذِ  َعَوؤ ٛ   َع َّ  ◘ اهَِّبؤ )أخشدؤٕ   امُلِ٘بَقؤلتِ  ًِؤ

ِّ (اهبدلسٜ ََٗع ِٕ َعِبُذ،  ُّ  اهوَّ َّ: َقؤليَ  ☺ ًَِظؤُا٘د   ِبؤ َّ  ِإ ًِ  امُلؤِم
ُٕ ََٙش٠ ُٕ ُرَُُ٘ب ِْ ََٙدؤل ُ  َدَبى  َعِخَت َقلِعٌذ َكَأَّ ِٕ،  ََٙقؤ َ  َأ َّ َعَوِٚؤ  َِٗإ

ُٕ ََٙش٠ اهَفلِدَش ِٕ َعَوٟ ًَشَّ َكُزَبلب  ُرَُُ٘ب ،  ) أخشدٕ اهبدؤلسٜ( َأُِِف
ِّ ففلملمًِْ٘ ٙاعٌْ٘ اهزُ٘ب ًٌٔل كلُت صؤػريٝ ،    َعِبؤذِ  َاؤ

ِّ اهلِل َّ ،☺ ًَِظُا٘د  ِب ِ  : " َقلَي ◘ اهلِل َسُطَ٘ي َأ بَرا ؼه ْم َوُحَ ُُ با إِيه

بببى ُُّيِْؾْؽـَببهُ  ِِ َحته ُ ببب بببَتِؿْعَن ََّببَذ الره ُنه َمْ بببِن ه ََ ُكوِ،ف  بببْو    ،الببذه َْ  ِِ َؿَثببب َُ

بببَ   ف  ََ َف  َْ ُِ َيـَْطِؾبببُ ف َكَزُلبببوا َأ ُ ببب َِ الره َجَعببب ََ بببـِقُق اْلَؼبببْوِ ف  َِ ببب  َََحََضَ

  ُ َقِجبببيُب بِبببباْلُعوِلف َوالره بببى ََجَُعببببوا ولِ ببببببببَمِببببيُب بِاْلعُ  ُِ بببببببََ ًلاف  ف َحته َسببببَوا

َِقَفا َُوا  َذ َْ اف َوَأنَْضُجوا َما  ًَ ُجوا َكا َل ه    ٗصخخٕ  ) أخشدٕ أمحذ ََ
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 األهبلُٛ( .
 غرية مع اإلصساز وال كبرية مع اإلستغفاز  ال ص 

ْ  قؤذ  اهصػريٝ أْ اهاوٍ أٓى ركش قذأخٛ احلبٚ ،   بٔؤل  ٙقؤرت
 اهلل ًّ اخل٘  ٗعشن، املبلالٝ ٗعذًَّ اهلل عالى،  احلٚل١ قوٞ

 ٗألدؤى  ،األًش جياوؤٔل كؤبريٝ  ٓزا ، بٔل االطتٔلُٞ ً  عالى،
، ساالطؤؤتػفل ًؤؤ  كؤؤبريٝ ٗال اإلصؤشاس،  ًؤؤ  صؤؤػريٝ ال رهؤم 

ٞ  صؤػش  إى عؤش ِٗٙبػٛ عؤذَ اهِ  ّ  املاصؤٚ ّ  إى اُعؤش  ٗهلؤ  ًؤ
ِحقُم )ظ، قلي عالى :عصٚت َُ الره ( 94َكبِّْئ ََِّباِلي َأِّنِّ َأنَا اْلَغُػو

 .د 05-94ر احلذش:غ  (05)  َو َأنه َََّذاِِب ُهَو اْلَعَذاُ، األَلِقمَ 
  وملحكاتها التوبة شسوط

 ٗٓٛ كلهتلهٛ : وت٘بٞه ػشٗؼل  اهاوٌل١ ركش ، أحبيت يف اهلل
 .اهزُ٘ب عّ اإلقالع -3 

 بلهوؤزٝ اقرتا  ٓزٖ اهزُ٘ب أًل اهزٜ ٙؼؤاش    عوٟ اهِذَٗ -2
 يف هلؤؤل اهاؤؤ٘دٝ ٙتٌِؤؤٟ أٗ اهؤؤزُ٘ب، ٙتؤؤزكش حؤؤ  ٗاهظؤؤشٗس

 .، فٔزا ال عصذ ع٘بتٕاملظتقبى
ٍ  ًّ حق٘ق إسدلعٗ ،اها٘دٝ عذَ عوٟ اهاضَٗ  -1  ،ظؤٌؤ
ٍ  اهاف٘ ؼو  أٗ ٍ  أٓؤى  باؤع  ٗركؤش  ،ًؤِٔ  ٚالتعفصؤ  اهاوؤ

 ال هلل اهؤزُ   عؤشن  ٙلْ٘أْ ب اهِص٘ح، اهت٘بٞ هؼشٗط أخش٠
 ًالٗدعؤؤٕ، عوؤؤٟ أٗ عوٚؤؤٕ اهقؤؤذسٝ عؤؤذَ ًجؤؤى: آخؤؤش هؼؤؤ١ٛ

ٛ  أٗ اهِطؤ،،  أفقذٖ بؼوى أصٚ  إرا كلهللرب  فقؤذ  إرا اهضاُؤ
ٟ  اهقذسٝ  أفقؤذٖ  حبؤلدخ  أصؤٚ   إرا اهظؤلسق  أٗ اه٘قؤلع،  عوؤ

، أٗ أُؤؤٕ عؤؤشن ًؤؤجال  اهِؤؤلغ كؤؤالًَؤؤّ  ٘ اخلؤؤ أٗ  أؼشافؤؤٕ،
 سمبؤل  أٗ اهِؤلغ،  ب  ٗمساتٕ دلٕٓ عوٟ عمثش ألُٔل ؛زُ٘باه

ّ  ٗق٘عٕ، صختٕ حلفغ اهزُ٘ب عشن، أٗ ٗظٚفتٕ ًّ ؼشد  كٌؤ
 أُٔل أٗ املاذٙٞ، اهفتلكٞ األًشاػ خؼٚٞ اهفلحؼٞ أٗ اهضُل عشن

 اهزُ٘ب خ٘فل ًّ اهتبالت   عشن، أٗ ٗراكشعٕ دظٌٕ عطاف
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 عل٢بل  ٙظٌٟ الاقلب، ٗخ٘ف ل ًّ اه ؛اهشػ٘ٝ زؤؤأخعشن  كٌّ
 .إلفالطٕ املدذسات ٗعالؼٛ اخلٌش ػشب عشن ًّ

 :ًجؤى  عِؤذٖ  امل٘دؤ٘دٝ  احملشًؤلت  إعؤال  ٗجي  عوٟ اهتل٢ؤ    
..حتٟ ال  احملشًٞ ٗاألفالَ اهص٘س أٗ اهؤ٘ ٗآالت املظلشات

اهؤزّٙ   اهصؤلحل   اهشفقؤل١  اختٚلس ٗعوٕٚ ،ٙا٘د إهٚٔل باذ رهم
 اهت٘بٞ علْ٘ أْ، ٗاهظ١٘ سفقل١ عّ ٗٙبتاذ ُفظٕ عوٟٙإُِٚ٘ 

 طؤخ   عِذ احلو، ًّ خيشج اهزٜ اهص٘ت ٗٓ٘ اهػشغشٝ قبى
 . ، ٗكزهم علْ٘ قبى ػشٗق اهؼٌع ًّ ًػشبٔلاهشٗح

 قبلها ما متحو التوبة

 دذا  كجريٝ رُ٘بٛ ٗهلّ أع٘ب أْ أسٙذ عق٘ي قذ، أخٛ يف اهلل
ٕ  رُبل  ٗال ٗاقرتفتٕ، إال اهف٘احؽ ًّ ُ٘عل  أعشن  ٗ  أٗ عتدٚوؤ
 األخ أٙٔؤل  هؤم  ٗأقؤ٘ي  هؤٛ ع٘بؤٞ    ٔىف اسعلبتٕ إال عتدٚوٕ ال

ُاؤٍ فؤإْ اهلل ٙػفؤش كؤى اهؤزُ٘ب إرا كلُؤت اهت٘بؤٞ        :  اهلشٍٙ
 ظ: عاؤؤلى اهلل ُصؤؤ٘حل، قؤؤلي 

 
ب ِه َ ْ بب ُُ  ُْ ْْحَتِببي َوِسببَع ََ ر غ َو

ََ  عّ اهلل عؤض ٗدؤى :   ◘، ٗقلي سط٘ي اهلل د05: األعشا  با َْ

َ بْوَتـِي َ َػببْرُ   ََ بَ  َمبا َلََّبْوَتـِي َو ََ َوَتَعباََلي َيبا اْببَن آَلَ  إِكه ََ ُ َتَببا اَّلله

ُكوُببَ  ََّـَباَن  ُُ  ُْ َٓ ُأبَاِِلف َيا اْببَن آَلَ  َلبْو َبَؾَغب َِقَ  َو اَن  َُ َلَ  َََّذ َما 

 ُمببمه اْسببَتْغَػْرَتـِي َ َػببْرُ  َلببَ  
ِ
ببَءب ببَ  َلببْو السه َٓ ُأبَبباِِلف َيببا اْبببَن آَلَ  إِكه ف َو

َُ ِِب َشْقًئا أَلَتَْقُتبَ   َٓ ُتْْشِ ِف َخَطاَيا ُممه َلِؼقَتـِي  َْ َأتَْقَتـِي بُِؼَراِ، األَ

ِِبَا َمْغِػبَر ً  ٗقؤلي   ) أخشدٕ اهرتًؤزٜ ٗصؤخخٕ األهبؤلُٛ(     بُِؼَرا
َٓ  : ◘ سط٘ي اهلل َؿْن  َُ ف  ِْ ْك ُْ ِمَن الذه َْ َلبهُ التهاِئ ْكب ) أخشدؤٕ   َُ

فؤإْ اهلل   رهم، ًّ أععٍ إْ بىابّ ًلدٕ ٗحظِٕ األهبلُٛ(، 
عالى حي٘ي اهزُ٘ب إى حظِلت هوتل٢  امس  هق٘ي اهلل عاؤلى  

تِي  ظ:  َٓ َيْؼُتُؾوَن الـهْػَس اله ً آَخَر َو  َلِِإَ
ِ
َٓ َيْدَُّوَن َمَق اَّلله ِذيَن  َواله

ٓه بِبباْ َ ِّ  ُ إِ َ  اَّلله لِببَ  َيْؾببَ  َأ َامببًا ) َحببره َُ  ِْ َٓ َيْزُكببوَن َوَمببن َيْػَعبب ( 86َو

َِقِه ُمفَ بببببببببُيَضاََّْف َلُه اْلَعَذاُ، َيْوَ  اْلِؼقَامَ  ُؾْد  ٓه مَ 84اكاً )ببببببببببِة َوََيْ   نببببببب( إِ
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ّ    إرا آخؤش،  رُؤ   عوٟ أصش ٗه٘ رُ  ًّ اهت٘بٞ عصذ  ٙلؤ
 ًّ علب ه٘ فٌجال  األٗي، بلهزُ  ٙتاو، ٗال ُفظٕ، اهِ٘ع ًّ

ٕ  اخلٌؤش  ػؤشب  ًّ ٙت  ٗ  اهشبل ّ  فت٘بتؤ  صؤخٚخٞ،  اهشبؤل  ًؤ
 سبل عوٟ ٗأصش اهفطى سبل ًّ علب إرا أًل ،صخٚذ ٗاهالع

 . ح٣ِٚز ع٘بتٕ عقبى فال اهِظ٣ٚٞ
 ؟وأزاد أن يتوب املاضي يف هلل حكوقًاما حكم من تسك 

ٕ  اهقطل١ ٙوضًٕ ال إُٔ فلهشادذ اهصالٝ علسن أًل  فؤلت  قؤذ  ألُؤ
 اهت٘بؤؤؤٞ بلجؤؤؤشٝ ٗٙا٘ضؤؤؤٕ اطؤؤؤتذساكٕ ميلؤؤؤّ ٗال ٗقتٔؤؤؤل،

ٕ  ٙتذؤلٗص  أْ اهلل ىها اهِ٘افى ًّ ٗاإلكجلس ٗاالطتػفلس، ، عِؤ
ٕ  ٗقت ًظوٌل  كلْ فإْ اهصٚلَ علسن ٗأًل ٕ  هوصؤٚلَ،  عشكؤ  فإُؤ
َ  كؤى  عّ ًظل  إؼالَ ً  اهقطل١ عوٕٚ جي  ّ  أخؤشٖ  ٙؤ٘  ًؤ

 ٗٓؤزٖ  عؤزس  غري ًّ باذٖ، اهزٜ سًطلْ دخى حتٟ سًطلْ
ٛ  إخشادٔؤل  عوٕٚ فٚذ  اهضكلٝ علسن ٗأًل اهتأخري، كفلسٝ  ٗٓؤ

 .   أخش٠ ٔٞد ًّ هوفقري ٗح، دٔٞ، ًّ هلل ح،
 كيف يتوب من إغتاب شخصا أو قرف آخس؟ 

ٕ  اهِٜ٘ٗ قلي ٍ  :يف كتؤلب األركؤلس   اهلل سمحؤ ّ  كؤى  أْ اعوؤ  ًؤ
ٞ  اسعل  ٕ  ًاصؤٚ ٞ  إى املبؤلدسٝ  هضًؤ ٞ  ًِٔؤل،  اهت٘بؤ ّ  ٗاهت٘بؤ  ًؤ
ٞ  فٚٔؤل  ٙؼؤؤرتط عاؤلى  اهلل حقؤ٘ق   عؤؤّ ٙقوؤ   أْ : أػؤؤٚل١ ثالثؤ
َ  ٗأْ، فاؤل عوٟ ِٙذَ أْ، ٗاحللي يف املاصٚٞ  ٙاؤ٘د  أال ٙاؤض

ٞ  سدٗاهت٘بٞ يف حق٘ق اآلدً  هلل ػشط سابؤ  :  ،إهٚٔل  اهعالًؤ
آؤؤؤ،  ًِٔؤؤل ٗاإلبؤؤشا١ عِٔؤؤل، عفؤؤٖ٘ ؼوؤؤ  أٗ صؤؤلحبٔل، إى
ٕ  قؤذ  بإُٔ ٙاوٌٕ ال إُٔ أعوٍ ٗاهلل اهشادذٗ  ٙاوؤٍ،    إرا اغتلبؤ

 ًل ًقلبى يف ألخٕٚ ٙظتػفش ٗأْ رُبٕ، ًّ ٙظتػفش أْ ٙلفٕٚ بى
 . هٕ ٗإٙزا١ غٚبٕ ًّ ًِٕ حصى

  !كتاب:  أزيد أن أتوب ولكناملصدز 

 حممد صاحل املنجد( :فضيمة الشيخل)
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ُ َسبببببقَِّئاِ ِمْ  َُ اَّلله ُلْوَئِبببببَ  ُيَببببببدِّ ََ ببببباِ ًا  َِ َِ َََّؿبببببً    َتببببباَ، َوآَمبببببَن َوََِّؿببببب

ِحقءً ) َه ُ َ ُػوًَا  اَن اَّلله َُ  د05-58ر اهفشقلْ : غ(05َحَسـَا   َو
 ؟فعل العبد إذا أذنب ذنبا ماذا ي 

ٟ هابذ رُبل عوٕٚ أْ ِٙذَ ٗٙاؤضَ  ايف اهلل، إرا فاى  إخ٘عٛ  عوؤ
ّ  اخل٘  ُتٚذٞ علْ٘ ٗٓزٖ اها٘دٝ، عذَ  فاؤى ، ٗأْ ٙاهلل ًؤ

 ًِٗٔؤؤل فؤؤإْ احلظؤؤِلت ٙؤؤزٓدي اهظؤؤ٣ٚلت، املدتوفؤؤٞ احلظؤِلت 
َمبا ِمبْن : ◘ اهِيب قلي:  قلي ☺ بلشٝ أبٛ اّ، فاهت٘بٞ صالٝ

 ُْ
ِ  ُيْذكِ  ُ ٓه َ َػَر  ََ َ إِ ُرف ُممه ُيَصِّلِّ ُممه َيْسَتْغِػُر اَّلله َقَتَطفه ََ ْكًبا ُممه َيُؼوُ   َُ

َّ ،َلهُ  ِذينَ ظ: َقَشَأ ُث ا َواله َُ َعُؾواْ  إِ اِحَشةً  ََ ُرواْ  َأنُْػَسُفمْ  َظَؾُؿواْ  َأوْ  ََ َُ َُ  

اْسَتْغَػُرواْ  اَّلّلَ  ُكوَ،  َيْغِػرُ  َوَمن لُِذُكوِِبِمْ  ََ واْ  َوََّلْ  اَّلّلُ  ٓه إِ  الذه  َََّذ  ُيِِصه

َعُؾبواْ  َمبا ) أخشدٕ اهرتًؤزٜ   د310: عٌشاْ آير غَيْعَؾُؿبونَ  َوُهبمْ  ََ
 ٗصخخٕ األهبلُٛ( .

 فٌٚل ع٘بتٕ ٗعلفٕٚ ُفظٕ، ٙظرت أْ بأغ الف عوٕٚ اهلل طرت ًّٗ
٘  اهظت ري طبخلُٕ أمسل٢ٕ ًّٗ اهلل، ٗب  بِٕٚ  اهظؤرت  حيؤ   ٗٓؤ

 هتظؤذٚى  هوٌخلٌٞ اهزٓلب ٙوضَ الف ٓزا ٗعوٟ عبلدٖ، عوٟ
َ  إى اهؤزٓلب  كزهم ٙوضَ ٗال سمسٚل ، اعرتافلعٕ  املظؤذذ  إًؤل

ٞ  ٗال احلؤذ،  إقلًٞ ٗؼو   داخؤى  اجلوؤذ  يف بصؤذٙ،  االطؤتالُ
 . اهباع أرٓلْ يف خيطش كٌل اهبٚت،

 فتاوى للصيخ حممد صاحل املنجد بتصسف :

 ؟ هن تبطن التوبة من الرنب عند معاودته

 ٙاؤ٘د  أال اهت٘بٞ صخٞ يف ٙؼرتط ال إُٔ عوٟ وٌل١اها أكجش ركش
ٞ  صؤخٞ  ٗإمنؤل  اهزُ ، إى ٟ  عت٘قؤف  اهت٘بؤ ّ  اإلقؤالع  عوؤ  عؤ

 فإْ ًالٗدعٕ، عشن عوٟ اجللصَ ٗاهاضَ عوٕٚ، ٗاهِذَ اهزُ ،
ٞ  عٌؤى  كٌّ ح٣ِٚز ٙصبذ علٗدٖ ٕ  دذٙؤذٝ  ًاصؤٚ ٞ  عوضًؤ  ع٘بؤ

 . صخٚخٞ األٗى ٗع٘بتٕ ًِٔل دذٙذٝ
  ؟ آخس ذنب عمى مصس وأنا ذنب من التوبة تصح هن
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 متى ستتوب؟!

 

 

 

 


