
وا إلى هللا :الجمعة خطبةعنوان   8من  1الصفحة  فَِفرُّ
 

 

 165الرقم: 
 الشيخ: محمد أبو النصر

 ه1439/رمضان/9التاريخ: 
 م2018/أيار/25الموافق: 

 

 دقيقة 28مدة الخطبة:  أحد مساجد حلب المحررة الجامع

 

  

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
ِ. َداِعيَ  َأِجيُبوا َقْوَمَنا َيا 1  َّللاه
 الثورة ... هل ِمن توبة نِفر بها إلى هللا؟ 2
ِ. َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا َل  3  َّللاه
 التهوهاِبيَن. ُيِحب   َّللاهَ  ِإنه  4
 من العذاب األدنى.. لعلههم يرِجعون!! 5
ِ. ِلِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمُنوا ِللهِذينَ  َيْأنِ  َأَلمْ  6  َّللاه
 قصة توبة الفضيل بن عياض. 7

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة الثانية
 أركان التوبة النصوح. 8
 وليس غًدا.اآلن  9



وا إلى هللا :الجمعة خطبةعنوان   8من  2الصفحة  فَِفرُّ
 

 

  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
َمدْن َيْهدِد َّللاهُ  الندا،أعمَ  وسدياا ِ  ناِسدأنفُ  شدرورِ  نِمد بداهللِ  ونعدوذُ   ،رُ ونسدتففِ  ونسدتهديه هونسدتعينُ  نحمدُد  هلل، الحمدَ  إنه 

 نبيهنددا أنه  لدده، وأشددهد شددر  َ  ل وحددد  هللاُ  إل إلدده ل أنْ  وأشددهد،َفُهددَو اْلُمْهتَددِد َوَمددْن ُيْضددِلْل َفَلددْن َتِوددَد َلددُه َوِلي ددا ُمْرِشًدا
كون، شدرِ المُ  كِر  ولو كلِ ه الدين على لُيظهر  الحق ِ  ودين بالهدى رب ه أرسله وخليُله، وصفي ه ورسوُله، ُد عبْ  محمًدا

لين، الُفر ِ  وأصحاِبه ر ن،الطاهِ  الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالمه ربِ ي فصلوا ُ   هدمدربِ  علدى سدار ومن الُمحوه
  يقول هللا تعالى وهو أحَكُم القائلين: ،ا بعد إخوة اإليمانأم   ،الدين يوم إلى داهمهُ بِ  واهتدى

ا َتْوَبة   ّللاَِّ  ِإَلى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها )) َيا ورَ  َأنْ  َربُُّكومْ  َعَسوى َنُصووح  اِتُكمْ  َعوْنُكمْ  ُيَكفِ  ََ َلُكمْ  َسويِ  ِِ  َتْجوِر   َجنَّوا    َوُيوْد
 َربََّنوا َيُقوُلوونَ  َوِبَأْيَمواِنِهمْ  َأْيوِديِهمْ  َبوْينَ  َيْسوَعى ُنوُرُهمْ  َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  النَِّبيَّ  ّللاَُّ  ُيْخِز   َل  َيْومَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ 
لعبدداد  ليددي  -سددبحانه –دعددوة اليددر م الددرحيم  [.8]التحددر م: َقووِدير(   َشووْي    ُكوو  ِ  َعَلووى ِإنَّوو َ  َلَنووا َواْغِفووْر  ُنوَرَنووا َلَنووا َأْتِموومْ 

 ُينيبوا إليه فيففَر لهم ما مضى، و وفِ َقهم فيما بقي مما قضى.

يفتنمون و نتظدرون أوقدا  العفدو مدن الددول والحكومدا  والمتسدلِ طين والُحيهدام، ينتظدرون  -السادة أي ها  -الناس 
 العفو ليي يعفو المتسلِ ُط الحاِكُم عنهم عسى أن يعيشوا بهدوٍء وسالم، وإن كان مع ذلد  الدُذلِ  واإلهاندة والَودور،

، مسددبِ ب األسددباب سددبحانه وتعددالى يفددت  لنددا بدداب مِلدد  الملددوب ورب  األربددابفمددا بدداليم بهددذ  اآليددا  الير مددة، و 
خلقدده أو ُيقدداس أحددٍد ِمددن أن ُيشددبهه بتعددالى وحاشددا هلل هُلددمه عبددد ، العفددو والتوبددة دائمددا أبددًدا يقددول لدد  هُلددمه عبددد ، 

ليدلِ   وفهًقدا، يددعوب رب د  لتعدود إليده فتعديز ع  دً ا كر ًمدا مهددي ا سدعيًدا مولين أقرِ ب الِفيرة ل  أخدا اإلسدالم عليهم
ًُلَمدددًة تُ خيدددر هدددا هدددو للمعصدددية ُذًل ُيعدددرا بددده صددداحبها، فُل صددداحبها وُتعمدددي بصددديرته، وإن ِضددد، فدددلن للمعِصدددية 

يددعوب و فدت  لد  األبدواب ليدي ل تفددو مدن المطدرودين، ليدي ل تيدون  ، هدا هدو الدرحمن الدرحيم،الع    اليدر م
خيدر مدن الشدر، ول َيميد ون الخبيدَ  مدن الطيِ دب، ول الضداللة مدن ُق عليها فال يعرفدون الن تسود  قلوبهم وُ فلَ ممه 

َرُسددوِل  أنه  –رضددي هللا عندده  – َعددْن َأِبددي ُهَرْ ددَرةَ الهدددى، وفددي الحدددي  الحسددن الصددحي ، الددذ  أخرجدده التِ رِمددِذ ، 
 ِ َطووَأ »َقدداَل: – َصددلهى َّللاهُ َعَلْيددِه َوَسددلهمَ  -َّللاه ِْ َاا ُهووَو َنووَزَ  ِإنَّ الَعْبووَد ِإَاا َأ ِْ ِفووي َقْلِبووِه ُنْكَتووة( َسووْوَداُ و َفووَِ ووة  ُنِكَتوو ِطيََ َِ

ِزيَد ِفيَهوا َحتَّوى َتْعُلوَو  ]أ  إلى المعصدية[ َوِإْن َعادَ  ]أ  ُجِلَي قلُبه وذهب السواد عنه[ َواْسَتْغَفَر َوَتاَب ُسِقَ  َقْلُبُهو
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  [.14]المطففدين:    وا َيْكِسوُبونَ َكواَّ َبوْ  َراَن َعَلوى ُقُلووِبِهْم َموا َكوانُ )) عدالى إذ قدال:[]ت« رَّاُن الَِّذ  َاَكَر ّللاَُّ َقْلَبُهو َوُهَو ال

 ُا معروًفا ول ُينِيُر منَيًرا، تعمى بصيرته فال يمي  الحق من الباِطل.ُيفلهُف القلُب بالسواد فال يعرِ 

أفددال نتخددذ قددراًر حاسددًما قو  ددا  ، -أيددا السددادة  –د إلددى هللا عودتنددا وددد ِ أفددال نُ  -إخددوة اإلسددالم  – أفددال نودددد توبتنددا
دد ، شددياطيُن الِوددن التددي وشددياطين اإلنددس ارة، ونقهددر بدده وسدداوس الشددياطين، شددياطين الوددن ِ نقهددر بدده أنفسددنا األمه

ومددددن كددددان علددددى وصددددحبِة الفسدددداد مددددن رفدددداق السددددوء ُتصددددفهُد فددددي رمضددددان فيعيننددددا هللا عليهددددا، وشددددياطين اإلنددددس 
 ..شاكلتهم.

أفددال نتعدداون ونتشددارب  بصددحبتهم، ى التوبددةفددال نتعدداون جميعددا علددى التوبددة ونبحدد  عددن الصددالحين ليعينونددا علددأ
، وهدو القائدل سدبحانه إلدى نوداحلنا عسدى هللا أن يفي در حالندا و قلدب فَشد لتحقيق موجة توبدٍة عاِرمدٍة فدي الُموتمدع،

دوا تددوبتيم،  [.31: النددور]   ُتْفِلُحووونَ  َلَعلَُّكوومْ  اْلُمْؤِمُنووونَ  َأيُّووهَ  َجِميع ووا ّللاَِّ  ِإَلووى َوُتوُبوووا)) وتعددالى: إن ُرمددتم الفددالح  جدددِ 
  [.31: النددددددددور]   ُتْفِلُحووووووووونَ  َلَعلَُّكوووووووومْ  اْلُمْؤِمُنووووووووونَ  َأيُّووووووووهَ  َجِميع ووووووووا ّللاَِّ  ِإَلووووووووى َوُتوُبوووووووووا))وأقِلعددددددددوا عددددددددن ذنددددددددوِبكم، 

 الَيوْوِم فوي ِإَلْيوه وَأُتوبُ  هللا أَلْسَتْغِفرُ  إنِ ي وهللا)) ه قدال:أنه  -َعَلْيِه َوَسلهمَ  َصلهى َّللاهُ  -وفي البخار  عن رسول هللا  
 .  َمرَّة   َسْبِعينَ  ِمنْ  َأْكَثرَ 

م مدن ذنِبده ومدا تدأخهر رسول هللا ، والدذ  ُعِصدم عدن ال لهدة والخطدأ، كدان يتدوب و سدتفِفر الذ  غَفدَر هللا لده مدا تقدده
أفلددم يحددن الوقددا إخددوة اإلسددالم  ويددب داعددي هللا،يحددن الوقددا أخددا اإلسددالم ليددي نُ أفلددم  سددبعين مددرهة،هللا فددي اليددوم 

ليي يتخلص موتمعنا من عاداٍ  سلبيهٍة فشا بيننا، ألدم يحدن الوقدا ليدي نتدوب توبدًة جماعيهدًة، ألدم يحدن الوقدُا 
 * َأِلويم   َعوَذاب   ِمونْ  َوُيِجوْرُكمْ  ُاُنوِبُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َيْغِفْر  ِبهِ  َوآِمُنوا ّللاَِّ  َداِعيَ  َأِجيُبوا َقْوَمَنا ))َياليي ُنويب داعدي هللا،  

]األحقداا:  ُمِبوين    َضوَا    ِفي ُأوَلَِ َ  َأْوِلَيا ُ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َلهُ  َوَلْيَس  اأْلَْرضِ  ِفي ِبُمْعِجز   َفَلْيَس  ّللاَِّ  َداِعيَ  ُيِجبْ  َل  َوَمنْ 

31-32.] 

مدن ذا الدذ  يتدوهم بأنهدده هللا فدي الددنيا أو اآلِخدرة،  ون   عوِ سديُ  ، أولاد  الدذين توههمدوا بدأنههمُمِبدينٍ  َضداَللٍ  ِفدي ُأوَلِاد َ 
ْنوسِ  اْلِجون ِ  َمْعَشورَ  ))َيا من ذا الذ  ل يعي بأن ه ل مفره من هللا إله إليهسُيعِوُ  هللا في الدنيا أو اآلِخرة،   ِإنِ  َواْلِْ

َماَوا ِ  َأْقَطارِ  ِمنْ  َتْنُفُذوا َأنْ  اْسَتَطْعُتمْ   ل ملوأ من هللا إل  إلدى هللا،   ِبُسْلَطان   ِإلَّ  َتْنُفُذونَ  َل  َفاْنُفُذوا َواأْلَْرضِ  السَّ
واول مفدددره مدددن هللا إله إلدددى هللا، ول ُمنودددي مدددن عدددذاب هللا إل هللا  وووي ّللاَِّ  ِإَلوووى )َفِفووورُّ  ُمِبوووين(   َنوووِذير(  ِمْنوووهُ  َلُكووومْ  ِإنِ 

 [.50]الذار ا :
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دة   مفتوحة   ما  أبواب  مواسم الطاعا  ومواسم الرحَ  من ربِ  البر ا  ليي يتقدرهب العبدد إلدى  وفرص  ورسائُل متودِ 
 ُيقلع عن ذنٍب و رجوا المففرة نادًما عمها سلف.إلى من خلَقه وسوها ،  نيبَ يُ ، ليي مول 

تددذكهر أنه  ومهمددا أسددرفا سددابقا علددى نفِسدد ، مضددى، مهمددا عُظددم ذنُبدد ،فيمددا  -أخددا اإلسددالم  -أًيددا كددان فعلدد  
ر قوله تعالى:رحمة هللا ومففرته أعظم وأوسع وأكدرم،   َتْقَنُطووا َل  َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِد َ  َيا ))ُق ْ  تذكَّ

ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  اَجِميع   الذُُّنوبَ  َيْغِفرُ  ّللاََّ  ِإنَّ  ّللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  ُكومْ  ِإَلوى َوَأِنيُبووا  53) الرَّ  َقْبو ِ  ِمونْ  َلوهُ  َوَأْسوِلُموا َربِ 
 َبْغَتوة   اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُكمُ  َأنْ  َقْب ِ  ِمنْ  َربِ ُكمْ  ِمنْ  ِإَلْيُكمْ  ُأْنِز َ  َما َأْحَسنَ  َواتَِّبُعوا  54) ُتْنَصُرونَ  َل  ُثمَّ  اْلَعَذابُ  َيْأِتَيُكمُ  َأنْ 

ُِ  َمووا َعَلووى َحْسووَرَتا َيووا َنْفووس(  َتُقووو َ  َأنْ   55) َتْشووُعُرونَ  َل  َوَأْنووُتمْ  ْطوو ُِ  َوِإنْ  ّللاَِّ  َجْنووِب  ِفووي َفرَّ ِرينَ  َلِموونَ  ُكْنوو ِِ ووا  السَّ
 [.56-53]ال مر:     56)

ُر  بالتوبدة مدن بداِب الِيبدر مه مِ من وعِد هللا ووعيِد ، البعض يسَخُر  وإن كنا لمن الساِخر ن، البعض يسخر ن يدذكِ 
إن أمرتددده بمعدددروٍا أو نهيتدددُه عدددن ُمنَيدددر   هدددن لددده منيراِتددده، ، ُيدددداِفُع عدددن ُيدددداِفع عدددن باِطلددده ،والُعودددب واإلصدددرار

الشدديطان عملدده،   هددن لدده الشدديطان باِطلدده،   هنددا لدده نفسدده األمددارة مددا هددو عليدده ِمددن غفَلددٍة أو معِصددية، فيسددتفِرُب 
مدن المسددلمين يتدوهم بددأنههم يسددخر ممدن يتددوب و لتدِ م أمددر هللا يسدَخر ممددن يعِظده و ددأمر  بالتوبدة، أو ُنصدح  لدده ف

نَّوا ِمنَّوا َتْسوَخُروا ِإنْ  ))شيًاا من ملدذها  الددنيا العاِجلدة، ولسدان حدال المدامنين التدائبين فدي هدذا:  منفسهأ واحرم  َفَِ
 [. 38]هود:    َتْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  َنْسَخرُ 

ندذوق مختلددف ألددوان العددذاب الدددنيو  مددن ونحددن اليددرام، أي هددا اإلخددوة األفاضدل، أي هددا األحبهددة: سددنوا    هدا السددادةأيه 
وندد ول الددبالء وكثددرة الوبدداء والفددالء وغيددِر ذلدد  ممددا تعِرفددون ... ومددع ذلدد  ل نددرى  رمددان النصددر وِقلهددة التوفيددقحِ 

ء األخددالقموجددة توبددٍة عارمددٍة علددى مسددتوى المو ددا سددرى بيننددا مددن فاسددد السددلوب وسددي  وحددراِم  تمددع نثددور بهددا عمه
ل المصددديبة أنههدددم كثيدددرون منهدددا ل يتوبدددون ول يرتوعدددون، بدددل  :، وكدددذل  حالندددا علدددى مسدددتوى األفدددرادالُمعدددامال 

فدداهلل تعددالى ُيحددب  ، ليسددا المشددكلة فدديمن يتددوُب ُِددم تسددتِذله نفسده ليعددود إلددى مددا أقلددع عندده، بالتوبددة ُيفيِ درون أصدداًل 
ر ن، الذ  يتوب وتفلبه نفسه، ِم يتدوب وتفلبده نفسده، ِدم يتدوب و تدوب، هدذا هدو التدوه التوه  ، ابابين وُ ِحب  المتطهِ 

ووووووووووووِرينَ )) هددددددددددددذا ممددددددددددددن ُيِحددددددددددددب هم هللا تعددددددددددددالى: َ ُيِحووووووووووووبُّ التَّوووووووووووووَّاِبيَن َوُيِحووووووووووووبُّ اْلُمَتَطهِ   [.222]البقددددددددددددرة:   ِإنَّ ّللاَّ
 َلَموووعَ  ّللاََّ  َوِإنَّ  ُسوووُبَلَنا َلَنْهوووِدَينَُّهمْ  ِفيَنوووا َجاَهوووُدوا ))َوالَّوووِذينَ لنفسددده يهديددده هللا ُسدددبل السدددالم بلذنددده،  هِتدددواهدَ هدددذا بمُ 
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المصديبة ُيِصدرون ول يتوبدون،  مدن عنددالمصديبة التدوهابين، المصيبة ليسدا عندد أولاد   [.69]العنيبدو : اْلُمْحِسِنيَن  
َوَلُنووِذيَقنَُّهْم ِمووَن اْلَعووَذاِب )): وقوُلدده الحددق   وهللا تعددالى يقددول، يتددوب ول يرتِوددعيددرون العددذاب األدنددى فددال عنددد مددن 

َوَلُندِذيَقنهُهْم ِحرمداُن النصدِر وِقلهدُة التوفيدِق وُعسدُر الدُدنيا، ، [21]السدودة:    اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكَبوِر َلَعلَُّهوْم َيْرِجُعوونَ 
 ماذا ينتِظرون؟!ف ،ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكَبِر َلَعلهُهْم َيْرِجُعونَ 

 َقْبو ُ  ِمونْ  اْلِكَتوابَ  ُأوُتووا َكالَّوِذينَ  َيُكوُنوا َوَل  اْلَحق ِ  ِمنَ  َنَز َ  َوَما ّللاَِّ  ِلِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َيْأنِ  ))َأَلمْ 
ِْ  اأْلََمدُ  َعَلْيِهمُ  َفَطا َ   مسدعود ابدنعدن مسدلم  اإلمدام  صدحي  فدي. [16: الحديدد] َفاِسُقوَن   ِمْنُهمْ  َوَكِثير(  ُقُلوُبُهمْ  َفَقَس
 :اآليدددددددددة بهدددددددددذ  وعدددددددددال جدددددددددله  هللا عاَتبندددددددددا أن وبدددددددددين إسدددددددددالمنا بدددددددددين كدددددددددان مدددددددددا: قدددددددددال - عنددددددددده هللا رضدددددددددي -
 !! ...سددددددددددددنين أربددددددددددددع إل -    ّللاَِّ  ِلووووووووووووِذْكرِ  ُقُلوووووووووووووُبُهمْ  َتْخَشووووووووووووعَ  َأنْ  آَمُنوووووووووووووا ِللَّووووووووووووِذينَ  َيووووووووووووْأنِ  َأَلوووووووووووومْ  ))

أربدع سدنين فقدط عداتبهم  ،إسالمهم وما بين هذا العتب الربهاني، ل أربع عشدرَة ول أربعدين ما بينأربع سنين فقط 
   !! ّللاَِّ  ِلِذْكرِ  ُقُلوُبُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َيْأنِ  َأَلمْ  )) تعالىهللا 

عشددراٍ  مددن السددنين، فلمددا ُِرنددا عليدده لنفيِ ددر وعاشدده مددن قبلنددا آباجنددا وأجدددادنا نحددن يددا رب عشددنا فسدداًدا وإفسدداًدا 
دد ينقلددون الفسدداد القددديم إلددى الوضددع إذا كثيددر  منهددا ن ران علددى قلددوبهم مددا كددانوا يكِسددبون، واِقعنددا فددلذا كثيددر  منهددا، ممه

يتسخهط علدى قدَدِر هللا، لمداذا ُحِرمندا النصدر؟ بعضنا يتسخهط على قضاء هللا،  إنه  ب بلنتُ  لمع و وِ نرتَ  فلمالوديد، 
رلماذا ت ر علينا األمر؟ الفت ؟ أخه ا ُنحِسدُن عشدرا  السدنين وأبطدأ  وكأنندا كن دلمداذا طدال عليندا األمدد؟  لماذا تعسه

 علينا رحمة ربِ  العالمين!!

 َجواَ ُهمْ  ِإاْ  َفَلْوَل  )) :هللا تعدالى وصفُ إل  ا ينطبق عليهفما نرى من أحواِلنا فيثير   –أيها السادة  –في الحقيقة و 
ِْ  َوَلِكنْ  َتَضرَُّعوا َبْأُسَنا ْيَطانُ  َلُهمُ  َوَزيَّنَ  ُقُلوُبُهمْ  َقَس  [.43: األنعام]    َيْعَمُلونَ  َكاُنوا َما الشَّ

 "!!إنِ ي أستبطُئ الحَور"، قال: "إنها نستبطُئ المطر: "يا إمام  - رحمه هللا -قالوا مرهة لإلمام الُونيد 

ة   المبدارب رمضدان شدهر ونحدن فدي  ،وبالء، وفدتن  كقَطدع الليدل الُمظلدم ونحدن فدي موِسدٍم مدن مواِسدم الرحمدا  شده
فدددي  ر  أكثدددر مدددن مسدددود  ،ل أكثدددر والمسددداجد خاو دددة!! مدددا فيهدددا بضدددعة صدددفوا وفدددي بعضدددها صدددف  واحدددد

خاو ة بضعة صفوا في صالة التدراو  ، يترقبدون أن يفدرإل اإلمدام مدن ِمداني ركعداٍ   هاثر فلذا بأكرمضاننا هذا 
 ينقُرها نقرا، يصلونها في بضع دقائق و ستعولون الخروج!!يقرُأ بها القرآن هذرمة، 
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رة  ارني ضيف   –أيها السادة  –مرهًة  دمُ أتدى إليندا متوهِ ًمدا بأنندا هُ  ،من خاِرج مناِطقندا المحدره وُنقديم  ، ديدن هللاندا نعظِ 
ِمدن حدداِليم،  وهللا لقدد ُصددِدما بمدا رأيدداُ : "لددي  قدالأِسدَف وُصددِدَم و  فلمدا رآى حالنددا، وننُصدُر ديددن هللا ،شدعائر هللا

، أرى المسدداِجد ل تسددُع توقعددا إن أتيددا إلدديكم وأنددتم فددي هددذا الددبالء أن أرى المسدداجد تِفددص  بالندداس ول تسددُعهم
وووا )): وهدددم يودددأرون إلدددى هللاوهدددم يرتوعدددون إلدددى هللا وهدددم يتوبدددون إلدددى هللا  النددداس وووا اْلَعوووَذاَب ِإنَّ َربََّنوووا اْكِشوووَّْ َعنَّ

ووُروا َمووا ِبَأْنُفِسووِهْم َوَأنَّ ّللاََّ ))، [12]الدددخان:   ُمْؤِمُنوونَ  وور ا ِنْعَمووة  َأْنَعَمَهووا َعَلوى َقووْوم  َحتَّووى ُيَغيِ  َ َلووْم َيووُ  ُمَغيِ   َاِلووَ  ِبوَأنَّ ّللاَّ
 ".[ 53]األنفال:   َعِليم( َسِميع( 

مددن  ندده تقصدديرنا، وليننددا نعلددم بأنهدد  أنددا غفددار الددذنوب، وأنهدد  أنددا قاِبددلُ مِ  مُ اللهددم هددذا حالنددا ل يخفددى عليدد ، نعَلدد
دددا ل علدددى التوبدددة اللهدددم أِعنهدددا علدددى ولوِجددده، هدددم الله نهدددا فأعِ  دائمدددا يتدددوب، وأنه بابددد  مفتدددوح   أِعندددا علدددى النسدددال  عمه

 .عن ا بعظيم ُقدرِت  يا قديرُيرضي  

 إذ سمع عتاب  العظيم. بن عياض كتوبة الُفضيل ، توبةً توبًة ل كرهة بعدهاإنا نسأُل  اللهم  

ددة توبدددة  دددر ُخطبدددة اليددوم أي هدددا األحبهدددة تدددذكهر  ِقصه اإلمدددام ال اهدددد ،  –رحمددده هللا  –عيدداض  بدددن الفضددديلوأنددا أحضِ 
فدي بدالد خراسدان  فدي  و قَطدع الطر دقَ  ُيفِسدُد فدي األرضِ  ُمسدِرًفا علدى نفِسده قداِطع طر دقٍ  ل شباِبهأوه  كانالعابد، 
ل أمِر  لم يكن ، (اليوم إيران  .ن الُمصلحينمِ أوه

 )): قولده تعدالى يقدرأ قارئدا سدمع ،ليِصدل إليهدا الوددران يرتقدي هدو فبينمدا لديال،ها وواعدتده فواعدد جار ة عِشق مرهةً 
فدي قلِبده موِقعهدا،  اآليدة سدمع مدن يتلدوا هدذ  اآليدة، فوَقَعدا و   ّللاَِّ  ِلوِذْكرِ  ُقُلووُبُهمْ  َتْخَشوعَ  َأنْ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َيْأنِ  َأَلمْ 

 ".آن قد وهللا آن، بلى قد وهللا بلى": يقول وهو ربِ هُمرَتًدا عن ِفعَلِته تائبا إلى  القهقرى  فرجع

لدم يعرفدو   ، أ  مدن عدابر  السدبيل( السدابلة من جماعة وفيها ربةخُ  إلى الليل آوا  وهو في طر ق عودته  فرَجع،
يعرفوندده،  ". يقولددون هددذا وهددم لددم، فلننتظددر الصددباحالطر ددق يقطددع ياًل َضددفُ  إن  ": لددبعض يقددول همبعُضددو  فسددمعهم
 تبددا قددد يإنِ دد اللهددم !!يخددافونني المسددلمين مددن قددومو  هللا، معاصددي فددي أسددعى بالليددل أرانددي ،أوا  : الفضدديل فقددال
وبقددي فيدده قائمددا مصددلِ ًيا  وجدداور بيددا هللا الحددرامالُفضدديل، ، فتدداب الحددرام بيتدد  جددوار إليدد  تددوبتي وجعلددا إليدد ،

 إلى أن توف ا  هللا تعالى. عابًدا  اهًدا ُمتعلِ ًما ومعلِ ًما
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 نسدأل  إندا اللهدمن،  كتوبدِة الُفضديل بدن عيداٍض ل كدرهَة بعددها إلدى المعاصدي يدا ربه العدالميتوبدةً  نسدأل  إندا اللهم
وُتحِسددُن بهدا ختامنددا، اللهدم تُددب علينددا  الرشداد لبُ ُسدد بهدا وتهدددينا عيوبنددا بهدا وتسددتر ذنوبندا بهددا تمحدو نصددوحاً  توبدة

 حتهى نتوب واغِفر ذنبنا إنه  أنا غفهاُر الذنوب...

 أقول ما تسمعون وأستففر هللا لي وليم فاستففرو  فيا فو  المستفِفر ن.
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 :الخطبة الثانية

)َوَلَقووْد هللا خيددر الوصددايا وصددي ُة ربِ  الَبرايددا:  وصددالًة وسددالًما علددى عبددد  الددذ  اصددطفى، عبددادَ  ،الحمددد هلل وكفددى
ْيَنا الَِّذيَن ُأوُتووا اْلِكَتواَب ِموْن َقوْبِلُكْم َوِإيَّواُكْم َأِن  فداتقوا هللا عبداَد هللا، فبتقدوى هللا الِعصدمة  [.131]النسداء: اتَُّقووا ّللاََّ َوصَّ

 للتوبة النصوح أركاًنا أربعة:واعلموا إخوة اإليمان، أن من الِفتن، والسالمُة ِمَن الِمَحن، 

انيها قالَع عن الذنبفأولها اإل الثها عمها فا الستففار ندَم القلِب و ، ِو إلى الدذنب  الرجعة الع  مة على عدمِ ، ِو
أصدحابه إلدى إن كان الذنب متعلِ ًقا بحقٍ  مدن حقدوِق العبداد فدال توبدَة إل  بلعدادة الحدقِ  فيما هو آ ، ورابعها فيما 

نيهدة وبدذل الُوهدَد واسدتفَرإَل ... فلن تعذهر الوصدول إلديهم فداهلل يدادِ   عمدن صدَدق الو صَفحوا أو أن يعفوا و سمحوا
 ..يٍل إلعادة الحقِ  إلى أصحابه.سع باحثا عن سبالوَ 

 أربعة أركاٍن مهمهة لمن صدَق التوبَة وأناب إلى هللا.

إلدديهم مددن  أسددبقَ  وكددان المددو ُ  ،ا مددن الندداس قددالوا سددنتوب غددًدا فندداموا ولددم يسددتيقظواولددتعلم أخددا اإلسددالم بددأنه كثيددرً 
 همتوبتِ 

ُِ َكاَّ ِإنََّها َكِلَمة( ُهَو َقاِئُلَهوا 99اْرِجُعوِن )َحتَّى ِإَاا َجاَ  َأَحَدُهُم اْلَمْوُ  َقاَ  َربِ  )) ا ِفيَما َتَرْك   َلَعلِ ي َأْعَمُ  َصاِلح 
َ( ِإَلووى َيووْوِم ُيْبَعُثوووَن ) وووِر َفووَا َأْنَسوواَب َبْيووَنُهْم َيْوَمَِووذ  َوَل َيَتَسوواَ ُلوَن 100َوِمووْن َوَراِئِهووْم َبووْرَز َاا ُنِفووَخ ِفووي الصُّ   َفووَِ

ِْ َمَواِزيُنُه َفُأوَلََِ  ُهوُم اْلُمْفِلُحووَن )  َفمَ 101) ِسوُروا َأْنُفَسوُهْم 102ْن َثُقَل َِ ِْ َمَواِزيُنوُه َفُأوَلَِوَ  الَّوِذيَن  و فَّ َِ   َوَموْن 
اِلُدوَن ) َِ  [104-99]المامنون:     104  َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن )103ِفي َجَهنََّم 

كثيددرون قددالوا سددنتوب غددًدا، أو سددنتوب شددهر القددادم، أو رمضددان الُمقِبددل، فمدداتوا، وندداموا ولددم هددا السددادة، نعددم أي  
ل التوبة أ  اإلسالم وباِدر بها ِمن لحظِتد ، ليدي ل تيدون مدن أولاد  الدذين،   النهدارُ  ُوُجدوَهُهمُ  َتْلَفد ُ يستيقظوا، فعوِ 

 منهم ول تيتبنا معهم ...اللهم ل توعلنا ، َكاِلُحونَ  ِفيَها َوُهمْ 

دوِر، كما ُتويُر َبينَ يا َقاضَي اأُلمور، اللهم  ِمْن َعَذاِب السعيِر، وِمدْن َدْعدوِة الث ُبدوِر،  أِجرنا:  الُبحورِ يا شاِفَي الص 
 ...يا غفوريا ع  ُ  ، برحمت  يا رحيم وِمن ِفتَنِة الُقُبورِ 

 إنِ ي داٍع فأمِ نوا


