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التَّ ْوبَةُُع ْنوانُُالنّدَمُُواأل َملُ

 iالتحريم.8 /66 ،
 iiاألعراف.23 /7 ،
 iiiالنساء.116 ،48 /4 ،

س ٰىُ
ُاَّلل ُتَ ْوبَةً ُ َّنصو ًحا ُ َ
ع َ
يَا ُأَيُّهَا ُا َّلذينَ ُآ َمنوا ُتوبوا ُإلَى َّ
ت ُتَجْ ري ُمنُ
ُويدْخلَك ْم ُ َجنَّا ٍ
َربُّك ْم ُأَن ُي َكفّ َر ُعَنك ْم ُ َ
سيّئَاتك ْم َ
تَحْ ته ْ
َاُاأل َ ْنهَارُي َْو َم َ
يُ َوالَّذينَ ُآ َمنواُ َمعَهُُ...
َُلُي ْخز
َّ
يُاَّللُال َّنب َّ
".ُi
ُإخـوانيُاألعُـ ّزاء!
اركَ ُهللاُفـيُجُـمُـعَتـُك ْم ُْ
بــ َ
بُ
ُاَّلل ُيح ُّ
ه َُو سُبْحانَهُ يُحِ بُّ الت َّ ّوابينَ  ،قَا َل ُ
هللا تَعالى" :إنَّ َّ َ
ب ُا ْلمتَ َ
عةَ
ُويح ُّ
الت ََّّوابينَ َ
ْدي ال َم ْرفو َ
طهّرينَُ" .وال َي ُردُّ األي َ
س ُل إلَ ْي ِه
فار َ
لوب التي تَت ََو َّ
غةً أ َبداً ،وال ي ُْخزي القُ َ
إلَ ْي ِه ِ
ع ُه ْم مِنَ النَّ َد ِم.
ِبإِ ْخ ٍ
الص ،وال يُ ِذ ُّل الذينَ َي ْسكُبونَ دُمو َ
ْ
إخوانـي! ُ
َّ
ع ِن
بير
عجْ ِزنا ،والت َّ ْو َبةُ تَ ْع ٌ
إن الت َّ ْو َبةَ تَ ْع ِب ٌ
واض ٌح َ
ع ْن َ
ير َ
ِ
ع ْهدِنا لـ هللِ تَعالىَ .و َربُّنا
ال ّ
ضعْفِ الذي يُصيبُنا أحْ يانا ً في َ
ِسان َّأو ِل
ُ
سبْحانَهُ يُ َع ِلّ ُمنا في قُ ْرآنِ ِه الك ِ
َريم نِ ْع َمةَ الت َّ ْو َب ِة على ل ِ
َبني ال َبش َِر ،وي ُْخ ِب ُرنا َّ
أن أبانا آ َد َم وأ ُ َّمنا َح ّوا َء تابا إلى هللاِ
فَقاالَ " :ر َّبنَاُ َ
اُوتَ ْر َح ْمنَاُلَنَكونَنَّ ُ
ظلَ ْمنَاُأَنف َ
اُوإنُلَّ ْمُتَ ْغف ْرُلَنَ َ
سنَ َ
منَ ُا ْل َخاسرينَُ".ii
إخـوانــي! ُ
ُْ
وهي ا ْل َميْنا ُء اآلمِ ُن الذي
عزا ٌء و ُمواساة ٌ لَنا،
الت َّ ْوبَةُ أ َم ٌل و َ
َ
ص ْعبَةِ .فَاهللُ تَعالى ال يَتْ ُركُنا غ َْرقى
األوقا ِ
ت ال َّ
نَ ْل َجأ ُ إلَ ْي ِه في ْ
اس َجميعاً ،وال
عنّا النّ ُ
في الخَطايا وال َمعاصي ولَ ْو تَ َخلَّى َ
ُاَّلل َ
َُل ُيَ ْغفر ُأَنُ
يُ ْع ِر ُ
اس َ
ض النّ ُ
ض َ
عنّا ولَ ْو أَع َْر َ
عنّا" .إنَّ َّ َ
ُو َي ْغفر ُ َما ُدونَ ُذلكَ ُل َمن ُيَشَاءُ"َ .iiiح ْسبُنا أنْ
يش َْركَ ُبه َ
ِص في إيمانِنا بِ ُوجو ِد هللاِ تَعالى َو َوحْ دَانِيَّتِهِ ،وال نَ ْق َ
ط َع
نُ ْخل َ
ْ
ع ْف ِو ِه
سنا
مِن َ
أ َملَنا بِ َرحْ َمتِ ِه الوا ِسعَةِ ،وال نَحْ ِر َم أ ْنفُ َ
أمام
س ِع ْندَهُ العَ ْف َو وال َم ْغف َِرةَ ِع ْندَما نَ ْن َه ِز ُم
و َم ْغف َِرتِهِ ،ونَ ْلتَمِ َ
َ
واآلثام.
أ ْهوائِنا ونَقَ ُع في َحبائ ِل الخَطايا
ِ
إخـوانـي! ُ
َ
فَإِ ْن كانَ األ ْم ُر َكذَلِكَ فَتَعال ْوا نَتُبْ إلى هللاِ ِألنّنا نَ ْنسى
اآلخِ َرةَ نَتي َجةَ ا ْنشِغالِنا بِ َمشا ِك ِل الدّ ْنيا وهُمومِ ها .تَعالَ ْوا نَتُبْ
ب ال ُمقَ ّربينَ ْ
مِن َم َحبَّتِنا
إلى هللاِ ِألنَّنا نَحْ ِر ُم أحْيانا ً َحتّى أَ ْق َر َ
ع ِن األي ِّام التي
وا ْهتِمامِ نا ورحْ َمتِنا .تَعالَ ْوا نَتُبْ إلى هللاِ َ
أَ ْه َم ْلنا فيها أَ ْزوا َجنا وذُ ّرياتِنا
وأقاربَنا واليَتامى وال َمساكينَ
ِ
وال ُمحْ تاجينَ  .تَعالَ ْوا نَتُبْ إلى هللاِ ِألَنّنا لَ ْم نَ ْستَطِ ْع ْ
ِي
أن نُراع َ
ُحقوقَ ْ
وألنّنا لَ ْم نَ ْستَطِ ْع
إخوانِنا الذينَ هُ ْم أَمانَةُ هللاِ ِع ْندَناِ ،
َ
ْ
س ِد الواحِ ِد إذا
أن نَكونَ كَما أ َم َرنا َرسو ُل هللاِ (ص) كال َج َ
س َه ِر وال ُح َّمى.
س ِد بِال َّ
ا ْشتَكى مِ ْنهُ عُض ٌْو تَداعى لَهُ سائ ُِر ال َج َ
ْ
يَ ْنبَغي ْ
ْس هُناكَ ُمذنِبٌ أو
أن ال نَ ْنسى أنَّه َم َع النَّدَ ِم والت َّ ْوبَ ِة لَي َ
ْ
ب ِع َ
ظ ِم إثمِ ِه أو
ُم ْخطِ ٌ
سبَ ِ
ئ يُ ْغلَقُ َ
علَي َوجْ ِه ِه بابُ الت َّ ْوبَ ِة بِ َ
ْ
اَّلل يُحِ بُّ التَّوَّ ا ِبينَ َويُحِ بُّ ال ُمتَ َ
ط ِه ِِّرين(
خَطاَياَهُ ) .إِ َّن َّ َ
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