
 

 

 

 

 

 

 

 

اُء!  أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَِعزَّ

اِن َدائًِما أَْن يَتَِّجهَ وَب ِمْن اإِلْنسَ إِنَّ الَمْطل  

ْحسَ  الَخْيِر واإْلِ ِ اِن.  ِلِفْعِل  بِأَواِمِر َّللاَّ يَْحيَا  َوأَْن 

ا نََهاه    تَعَالَى َويَْبتَِعدَ  . َولَِكْن قَْد يَقَع  اإِلْنسان  َعمَّ

أَْو  بِقَْصٍد  َماِت  َحرَّ الم  فِي  األَْحيَاِن  بَْعِض  فِي 

َمْخل   فَه َو  قَْصٍد.  ِلْلَخْيِر  د وَن  بَِطْبِعِه  يَِميل   وٌق 

فَالتَّْوبَة   َوِلذَِلَك   . ْحَمِة   والشَّر ِ ِللرَّ بَاٌب  ِهَي 

أَْنعَمَ  ِعبَ   واأْلََمِل،  بَِها َعلَى  ِمْن َّللاَّ   ِر  ِللتََّطهُّ اِدِه 

 الذُّنوِب. 

 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْْلَفَاِضُل! 

والنََّدم   النَّْفِس،  حاَسبَة   م  ِهَي  التَّْوبَةَ  إِنَّ 

َوإِْخَل  الذُّن  بِِصْدٍق  ك ل ِ  َعلَى  اَلَّتِي ٍص  وِب 

اإِلْصرَ ارْ  َوَعَدم   الَخطَِأ ت ِكبَْت.  َعلَى  اِر 

ةً   ِة، واْلعَْزم  يَّواْلَمْعِص  َعلَى َعَدِم العَْوَدةِ إِلَْيَها َمرَّ
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نَك   ََل  بِأَْن  عوِد  الو  َوقَْطع   أَْسَرى أ ْخَرى.  وَن 

َوأَْنف ِسنا.  أِلَْهوَ  تَْنقِ   التَّْوبَة  وَ اِءنا  الق ل  ِهَي  وِب  يَة  

ثَةِ  لَوَّ َ   الم  ِلنَْفِسِه بِا الَمْرِء  تَْجديد   َوِهَي  ْلَخطايا. 

. اِهَرةً طَ   يَّةً َعلَى البَْدِء ِمْن َجديٍد بِدايَةً نَقِ   اْلق ْدَرةَ 

الخَ التَّْوبَة   وَ  َمَحبَِّة  َطلَب   َوعَل ِهَي  َجلَّ  اِلِق 

 . َوِرَضاه  

 أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَفَاِضُل! 

َجَل  َجلَّ   َ َّللاَّ العَف  إِنَّ    اتِر  السَّ   الغَف ور    وُّ ل ه  

: فَيَق ول  التَّْوبَِة  إِلَى  يَْدع ونَا  َوتُوبُُٓوا ’’  ِللذُّن وِب 

لَعَلَُّكْم  اْلُمْؤِمنُوَن  اَيُّهَ  َج۪ميعاً   ِ ّٰللاه اِلَى 

"    1‘‘. تُْفِلُحونَ  تعالى  يَْوًما  وقال  َواتَّقُوا 

تَُوفَّى ثُمَّ   ِ ّٰللاَّ إِلَى  فِيِه  َما    تُْرَجعُوَن  نَْفٍس  ُكلُّ 

 2"  َكَسبَْت َوهُْم ََل يُْظلَُمونَ 

فَلْ  إِلَى ِلذَِلَك  أَْلِسنَتِنا  ِمْن  التَّْوبَِة  بِإِْنَزاِل  ك لُّنا  نَق ْم 

َجهْ نَوبِنا َولْ ق ل   اِب. َولن    تَوَّ ِ التَّو  َر  َطِه  بِِصْدٍق إِلَى َّللاَّ

بِ ق ل   َوأَْرواَحنا    زْ عَِز  ن  َولْ   ،ن صوحَ ال  تَْوبَةٍ الوبَنا 

.   َروابِطَ  َوَجلَّ َعزَّ  اَْلخاِلِق  َمَع  ِل  التَّواص 

َولنَْستَْفِغرْ َولنَ إِلَْيهِ ه   والدُّم    ت وب  وعِ بِالنََّدِم 

بتقوى هللا، واإلحسان، فإن هللا مع وأوصيكم  

 .الذين اتقوا والذين هم محسنون

 . 281البقرة  س وَرة   2

   طوكيو مسجد الجمعة خطبة
14.1.2022 

ِر ِمْن الذُّنُ : ِهَي إِرَ لتَّْوبَةُ اَ  "  "وبِ اَدةُ التََّطهُّ


