
شروط وأحكام :التوبة

19.02.10

:أما بعد.. المد ل رب العالي، والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أجعي

: أيها السلمون

 :إن فضل ال تعال علينا عظيم؛ ورحته بنا واسعة، فقد يسر لنا التوبة، ول يعلها مشددة علينا كما كانت مشددة على بن إسرائيل؛ كما قال ال تعال

}JمKكLئMارNب NندLع JمKكOل PرJيNخ JمKكLلRذ JمKكNسKنفRأ UواKلVتUاقRف JمKكLئMارNى بRلMإ UواVوبVتRف RلJجLعUال VمKكLاذNخYاتMب JمKكNسKنفRأ JمVتJمRلRظ JمKن]كMإ MمJوRا قNي LهLمJوRقLى لNوسVم RالRق UذMإNسورة البقرة} و)

 أما هذه المة الرحومة فقد يسر ال توبتها، وجعل أبوابا مفتحة أمام من يريد ولوجها، بل من كرمه وفضله أنه فرضها على خلقه على الفور،؛ )54
 قKلU يNا عLبNادLيN الOذLينN أRسJرNفKوا عNلRى أRنفKسkهMمJ لRا تNقUنNطKوا مLن ر]حJمNةL اللOهL إMنO اللOهN يNغJفLرV الذhنVوبN جNمLيعgا إMن]هV: {وحث عليها، بل أحب] أهلها، قال سبحانه وتعال

VيمLالر]ح VورKفNغUال NوV{وقال تعال. )53(سورة الزمر} ه :NينMرYهRطNتVمUال nبLحVيNو NيMالت]و]اب nبLحVي Nهoالل OنM222(سورة البقرة} إ.(

 قKل لLلOذLينN كRفRرVواU إMن يNنتNهVواU يVغNفRرJ لRهVم م]ا قssRدJ: {التوبة من الكفر إل اليان، ومن الشرك إل التوحيد، قال ال تعال- عباد ال-وأعظم التوبة وأوجبها 
NفRلN{وقال تعال بعد أن ذكر بعض القوال الشنيعة الت قالا النصارى ف حق ال تعال. )38(سورة النفال} س :VهNونVرLفJغNتJسNيNو Lهoى اللRلMإ RونVوبVتNي RلRفRأ 

PيمLر]ح PورKفRغ VهoاللNرء أن)74(سورة الائدة} وssى الssث يليها التوبة من البدع ومن كبائر الذنوب، ث التوبة من صغائر الذنوب، بل إن الواجب عل ، 
 :يتوب إل ال من كل ذنب، صغيا� كان أو كبيا�، ظاهرا� أو خفياR، وقد تظاهرت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجاع المة؛ قssال ال تعssال

}RونVحLلUفVت JمKكOلNعRل RونVنLمJؤVمUا الNهnيRا أgيعLمNج LهOى اللRلMوا إVوبVتNور} وssفتأمل كيف علق ال الفوز والفلح بالتوبة، وليس التوبة الفردية، )31(سورة الن 
..فحسب، بل التوبة الماعية، وذلك بأن يتوب إل ال جيع الناس، فأتى بضمي المع؛ كما ف الية

).8(سورة التحري} يNا أRيnهNا الOذLينN آمNنVوا تVوبVوا إMلRى اللOهL تNوJبNة� ن]صVوحgا: {بل أوجب ال علينا التوبة الصادقة الالصة النصوح، فقال تعال

 يا أيها الناس توبوا إل ال واستغفروه فssإن-: (صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : أنه قال- رضي ال عنه-وجاء ف حديث الغر بن يسار الزن 
 يفعل هذا؛ فيتوب إل ال ويستغفره ف اليوم أكثر من مائة مرة؛ فنحن أحق- عليه الصلة والسلم-مسلم؛ فإذا كان العصوم )أتوب ف اليوم مائة مرة

..وأول بأن نتوب إل ال ونستغفره؛ لننا نذنب ف كل ساعة وكل وقت، أما هو صلى ال عليه وسلم فقد عصم من الوقوع ف الذنب والطيئة

 بل من عظيم كرم ال وفضله على عباده أنه يفرح بتوبة عبد من عبيده، ورجوعه إل سيده وموله، وليس هو متاج إل ذلك، بل لبه للعفو والسامة؛
 ل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيه وقssد أضله-: (صلى ال عليه -قال رسول ال : قال- رضي ال عنه-فعن أنس بن مالك النصاري 

 ل أشد فرحا بتوبة عبده حي يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه: (وف رواية لسلم) ف أرض فلة
 اللهم: "فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع ف ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو با قائمة عنده فأخذ بطامها، ث قال من شدة الفرح

)..أخطأ من شدة الفرح" أنت عبدي وأنا ربك

 وال فتح باب التوبة لن أراد الرجوع إليه والعودة إل الي ف أي ساعة من ليل أو نار حت تطلع الشمس من مغربا؛ فعن أب موسى عبد ال بن قيس
 إن ال تعال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهssار ليتssوب: (قال- صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه-الشعري 

 لR يNنفRعV نNفUسgا إMيNانVهNا لRمJ تNكKنJ آمNنNتJ مLن قRبJلK أRوJ كRسNبNتJ فLي إMيNانMهNا: {مسلم، فإذا طلعت الشمس من مغربا)مسيء الليل؛ حت تطلع الشمس من مغربا
 من تاب قبل أن تطلssع-: (صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : قال- رضي ال عنه-، وف الديث عن أب هريرة )158(سورة النعام} خNيJرgا

 مسلم، وهذا وقت عام لقبول التوبة من جيع الناس، وهناك وقت خاص لقبولا من كل فرد بذاته، وذلك بأن تكون)الشمس من مغربا تاب ال عليه
 عssن النssب- رضي ال عنه-التوبة قبل معاينة السكرات، وقبل بلوغ الروح اللقوم، وقبل الغرغرة؛ ففي الديث عن عبد ال بن عمر بن الطاب 

 وNلRيJسssNتL: {الترمذي، ورب العزة واللل بي ذلك ف كتابه فقssال)يقبل توبة العبد ما ل يغرغر- عز وجل-إن ال : (قال- صلى ال عليه وسلم-
 سssورة} الت]وJبNةK لLلOذLينN يNعJمNلKونR الس]يYئRاتL حNت]ى إMذRا حNضNرN أRحNدNهVمV الUمNوJتV قRالR إMنYي تVبJتV النR وNلR الOذLينN يNمVوتVونR وNهVمJ كKفOارP أKوJلRئLكN أRعJتNدJنNا لRهVمJ عNذRابgا أRلLيمgا

).18(النساء



 إن التوبة واجبة على الفور، ل يوز تأخيها، ول التسويف با؛ لن ال أمر با ورسوله، وأوامر ال ورسوله كلها على الفور والبssادرة؛: أيها الناس
 ولن الصرار على العصية يوجب قسوة القلب، وبعده عssن ال, لن العبد ل يدري ماذا يصل له بالتأخي، فلعله أن يNفUجNأRهV الوت فل يستطيع التوبة

 عز وجل، وضعف إيانه، فإن اليان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولن الصرار على العصية يوجب إلفها والتشبث با، فإن النفس إذا اعتادت
 على شيء صNعVبN عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص¥ أخرى أكب وأعظم ما كان عليه؛ ولssذلك

-نسأل ال العافية والسلمة-إن العاصي بريد الكفر ينتقل النسان فيها مرحلة مرحلة حت يزيغ عن دينه كله : قال أهل العلم وأرباب السلوك

 إن التوبة ليست كلمة تقال باللسان، بل لبد لا من شروط وأركان حت تكون مقبولة وصحيحة، وهذه الشروط اسssتنبطها الئمssة: أيها الؤمنون
:العلم من نصوص الكتاب البي، ومن سنة سيد الرسلي؛ نمل هذه الشروط ف الت

 الخلص ل، بأن يكون قصد النسان بتوبته وجه ال، وأن يتوب ال عليه، ويتجاوز عما فعل من العصية، ل يقصد بssذلك مssراءاة: الشرط الول
.الناس، والتقرب إليهم، ول يقصد بذلك دفع الذية من السلطان وول المر

 احد؛ ذلك أن شعور النسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق ف)الندم توبة: (الندم على ما فعل من العصية؛ فقد جاء ف الديث: الشرط الثان
.التوبة

 القلع عن الذنب، إن كان الذنب ترك واجب فالقلع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص يتهاون بصلة: هو أهم شرط من شروطها: الشرط الثالث
 الماعة، فأراد أن يتوب إل ال فلبد من أن يافظ على الصلة مع الماعة، وإذا كان مقصرا� ف بر الوالدين فإنه يب عليه أن يقوم ببها، وإذا كان

..مقصرا� ف صلة الرحم فإنه يب عليه أن يصل الرحم، وهكذا

 وإن كانت العصية بفعل مرم فالواجب أن يقلع عنه فورا� ول يبقى فيه ول لظة، فإذا كان مثل� من آكلي الربا فالواجب عليه أن يتخلص من الربssا
.بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا

 وإذا كانت العصية بالغش والكذب على الناس وخيانة المانة فالواجب أن يقلع عن ذلك، وإذا كان اكتسب مال� من هذا الطريق الssرم فssالواجب
 عليه أن يرده إل صاحبه أو يستحله منه، وإذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس، والتكلم ف أعراضهم، أما أنه يقول إنه تائب إل ال وهو
 مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل الرم فإن هذه التوبة غي مقبولة، بل إن هذه التوبة كالستهزاء بال، كيف تتوب إل ال وأنت مصر علssى

!.معصيته؟

 أما إذا كانت العصية الت فعلتها مع البشر ضربا� وما أشبهه فاذهب إليه ومكنه من أ ن يضربك مثل ما ضربته إن كان ف الظهر فعلى الظهر، وإن كان
 فRمNنM: {ولقوله). 40(سورة الشورى} وNجNزNاء سNيYئRة± سNيYئRة° مYثUلKهNا: {على الرأس فعلى الرأس أو ف أي مكان ضربته فليقتص منك لقول ال سبحانه

JمKكJيRلNى عNدNتJا اعNم MلUثLمMب LهJيRلNع UواVدNتJاعRف JمKكJيRلNى عNدNتJ194(سورة البقرة} اع.(

 وإن كان بقول أي أذية بالقول؛ مثل أن تكون قد سببته بي الناس ووبته وعيته فلبد أن تذهب إليه وتستحل منه با تتفقان عليه، حت لssو قssال ل
.أسح لك إل بكذا وكذا من الدراهم فأعطه

 العزم على أل تعود ف الستقبل إل هذا العمل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة ل: الشرط الرابع من شروط التوبة
 فأصيب بفقssر،- والعياذ بال-رجل كان يستعي بالال على معصية ال، يشتري به السكرات، يذهب إل البلدان من أجل الزنا والسكر : تصح مثل

 اللهم إن تبت إليك، وهو كاذب، وهو ف نيته أنه إذا عادت المور إل ماريها الول فعل فعله الو]ل، فهذه توبة عاجز، تبت أم ل تتب لست: وقال
.بقادر على فعل العصية، فهذه توبة غي مقبولة

.أن تكون التوبة ف زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب ف زمن ل تقبل فيه التوبة ل تنفعه التوبة: الشرط الامس

.بارك ال ل ولكم بالقرآن العظيم، ونفعن ال وإياكم با فيه من اليات والذكر الكيم

:الطبة الثانية

.المد ل، ونصلي ونسلم على خي خلق ال، وعلى آله وصحبه ومن واله

:أما بعد



 احذروا الذنوب، فإنا مشؤمة، عواقبها ذميمة، وعقوباتا أليمة، والقلوب البة لا سقيمة، السلمة منها غنيمة، والعافية منها ليssس لssا: "أيها الناس
.قيمة، والبليه با لسيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة

 sد فكن طائعا ل ل تعصينه*** طاعة ال خي ما اكتسب العب

فاجتنب ما ناك ل تقربنه*** ما هلك النفوس إل العاصي 

ينبغي أن تصون نفسك عنه*** إن شيئا هلك نفسك فيه 

 إن ال يقبل توبة العبد مهما كانت عظمة هذا الذنب، حت ولو كان من الشرك فإن ال يقبل التوب، ويعفو عن السيئات بل ويبssدل ال: أيها الناس
 -صلى ال عليه وسssلم-أن نب ال - رضي ال عنه-تلك السيئات حسنات، وشاهد ذلك ما جاء ف حديث قاتل الائة نفس؛ فعن أب سعيد الKدري 

 إنه قتل تسعة وتسعي نفسssا�: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعي نفسا�، فسأل عن أعلم أهل الرض، فدل على راهب فأتاه، فقال: (قال
 إنه قتل مائة نفس فهل له مssن توبssة؟: ل، فقتله، فكمل به مائة، ث سأل عن أعلم أهل الرض، فدل على رجل عال، فقال: فهل له من توبة؟ فقال

 نعم ومن يول بينه وبي التوبة؟ انطلق إل أرض كذا وكذا فإن با أناسا� يعبدون ال تعال فاعبد ال معهم ول ترجع إل أرضssك، فإنssا أرض: فقال
 جاء تائبا� مقبل� بقلبssه إل ال: فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه الوت، فاختصمت فيه ملئكة الرحة وملئكة العذاب، فقالت ملئكة الرحة. سوء

 قيسوا ما بي الرضssي، فssإل: فقال -أي حكما-إنه ل يعمل خيا� قط، فأتاهم ملك ف صورة آدمي فجعلوه بينهم : تعال، وقالت ملئكة العذاب
 فكان إل القرية الصالة أقssرب: (وف رواية ف الصحيح). أيتهما كان أدن فهو له، فقاسوا فوجدوه أدن إل الرض الت أراد فقبضته ملئكة الرحة

 قيسوا ما بينهما، فوجدوه إل هذه: فأوحى ال تعال إل هذه أن تباعدي وإل هذه أن تقرب، وقال: (وف رواية ف الصحيح). بشب فجعل من أهلها
).فنأى بصدره نوها: (وف رواية). أقرب بشب، فغفر له

 من ل يوفق لتوبة نصوح، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إل آخره حت يوت مصرا: إن الناس ف التوبة أقسام عدة؛ فمنهم: أيها الؤمنون
 من يسر له ف أول عمره عمل الطاعات ث ختم له بعمل سيء حت مssات عليssه؛ كمssا ف الssديث: عليها، وهذه حالة الشقياء، وأقبح من ذلك

).إن أحدكم ليعمل عمل أهل النة حت ما يكون بينه وبينها إل ذراع ث يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها: (الصحيح

 وقسم يفن عمره ف الغفلة والبطالة، ث يوفق لعمل صال فيموت عليه وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق
..عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النة فيدخلها

 من يوقظ عند حضور الوت فيوفق لتوبssة نصssوح: من يوقظ قبل موته بدة يتمكن فيها من التزود بعمل صال يتم به عمره، ومنهم: وهؤلء منهم
 إذا أراد ال بعبد خيا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حت يوت وهو خي مssا كssان،-: "رضي ال عنها-يوت عليها، قالت عائشة 

".مات فلن خي ما كان: ويقول الناس

 وعزتك يا رب ل أبرح أغوي عبادك ما دامssت: إن الشيطان قال: (قال- صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه-وعن أب سعيد الدري 
احد).وعزت وجلل ل أزل أغفر لم ما استغفرون: أرواحهم ف أجسادهم، فقال الرب عز وجل

 وهو من يفن عمره ف الطاعة، ث ينبه على قرب الجل ليجد ف الssتزود،: وهو أشرف القسام وأرفعها: وبقى قسم آخر من أقسام الناس ف التوبة
 }إMذRا جNاء نNصJرV اللssOهL وNالUفRتssJحV-: {صلى ال عليه وسلم-لا نزلت على النب : "ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء يكون خاته للعمل، قال ابن عباس

 ف- صلى ال عليه وسssلم-كان النب : نفسه فأخذ ف أشد ما كان اجتهادا ف أمر الخرة، قالت أم سلمة- صلى ال عليه وسلم-نعيت لرسول ال 
.إن أمرت بذلك، وتل هذه السورة: سبحان ال وبمده، فذكرت ذلك له، فقال: آخر أمره ل يقوم ول يقعد، ول يذهب ول ييء إل قال

 وكان من عادته صلى ال عليه وسلم أن يعتكف ف كل عام ف رمضان عشرا ويعرض القرآن على جبيل مرة، فاعتكف ف ذلك العام عشرين يوما،
.وعرض القرآن مرتي

 أتشرب الدواء والور العي لك تيأ؟ فانتبه فزعا�، فصلOى ف ثلثة أيام حت انن: ومرض بعض العابدين فوصف له دواء يشربه فأت ف منامه، فقيل له
.صلبه ث مات ف اليوم الثالث

.نسأل ال تعال أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم

.اللهم صل على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم


