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 التوبة وفضلها

"، التوبة وفضلهاخطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
 .فضائلها من الكتاب والسنةو التوبة  والتي تحدَّث فيها عن

 

 الخطبة األولى

أحمُد ربي ، غافِر الذنِب وقاِبِل التوِب شديِد العقاِب، الملِك العزيِز الوهابِ ، الرحيم التواب الحمد هلل
يجَتِبي إليه من يشاُء ويهِدي إليه  ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن  ،، وأتوُب إليه وأستغِفُرهوأشكُره

اللهم صل  وسل م وباِرك ، المخصوُص بأفضِل كتاب   هه ورسولُ َدنا محمًدا عبدُ وأشهد أن نبيَّنا وسي  ، ابَ من أن
 .بِ اصحاأل ل و اآلوعلى  ،ك ورسوِلك محمد  على عبدِ 

 :بعد اأم

 .ونجاح وسعادة   ،وفالح   فوز   تقواه فإنَّ  ؛- المسلمون اأيه - اهلل فاتقوا

 العبد هوانَ  وأنَّ  ،- وعال جل - العالمين لرب   ةوالمحبَّ  الذ ل   كما لِ  في العبد زَّ ع أنَّ  - اهلل عبادَ  - واعلموا
 اهلل، هيحب   ما وبُغضِ  ،اهلل يكرُهه ما بمحبَّةِ  ،ونهِيهِ  أمره على والخروجِ  ،اهلل على دوالتمر   االستكبارِ  في هوَصغارَ 

 َوالَِّذينَ  يـَر فـَُعهُ  الصَّاِلحُ  َوال َعَملُ  الطَّي بُ  ال َكِلمُ  َيص َعدُ  ِإلَي هِ  َجِميًعا ال ِعزَّةُ  َفِللَّهِ  ال ِعزَّةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمن  : تعالى اهلل قا ل
ُكُرونَ  رُ  َشِديد   َعَذاب   َلُهم   السَّي َئاتِ  يَم   رَب ُكمُ  َوقَا لَ  :تعالى وقا ل ،[31: فاطر] يـَُبورُ  ُهوَ  ُأولَِئكَ  َوَمك 
َتِجب   اد ُعوِني ِبُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  م  َلكُ  َأس  َتك  ُخُلونَ  ِعَباَدِتي َعن   َيس   .[01: غافر] َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيد 
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 .تعالى هلل والمحبَّةُ  والخضوعُ  الذ ل   بها يتحقَّقُ  التي هي وأنواِعها ُشعبها بجميعِ  والعبادة

 وأوجُبها، الِعبادة أفضلُ  هي ظمىالعُ  التوبةَ  إنَّ  بل ؛-جل وعال  - اهلل إلى التوبةُ  :العبادةِ  أنواع أعظمِ  وِمن
مِ  َويَا: - السالم عليه - هود   عن تعالى اهلل قا ل الكفِر، من التوبةُ  وهي تَـغ ِفُروا قـَو   ِإلَي هِ  تُوبُوا ثُمَّ  رَبَُّكم   اس 

رَارًا َعَلي ُكم   السََّماءَ  يـُر ِسلِ  ةً  َويَزِد ُكم   ِمد  اتَـ  َواَل  قـُوَِّتُكم   ِإَلى قـُوَّ رِِمينَ  تَـَولَّو   داعًيا تعالى وقا ل ،[52: هود] ُمج 
ًرا َيكُ  يـَُتوبُوا فَِإن   :التوبة إلى المنافقين ا َوِإن   َلُهم   َخيـ  بـ ُهمُ  يـَتَـَولَّو  نـ َيا ِفي َألِيًما َعَذابًا اللَّهُ  يـَُعذ  ِخَرةِ  الد   َوَما َواآل 

َر ضِ  ِفي َلُهم    .[44: التوبة] َنِصير   َواَل  َوِلي   ِمن   األ 

 َأي هَ  َجِميًعا اللَّهِ  ِإَلى َوتُوبُوا: تعالى اهلل قا ل ،كبير   أو َصغير   ذنب   كل   من جميًعا المكلَّفين عَلى واجبة   والتوبةُ 
ِمُنونَ  ِلُحونَ  َلَعلَُّكم   ال ُمؤ  بَةً  هِ اللَّ  ِإَلى تُوبُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـ َها يَا :تعالى وقا ل ،[33: النور] تـُف   َنُصوًحا تـَو 

 .[8: التحريم]

 من يَعَلمُ  مما اهلل إلى والتوبةُ  ،الصغيرِ  أو الكبيرِ  نبِ الذ بتركِ  -عز وجل  - اهلل إلى جوعُ الر   :وبةِ التَّ  ومعنى
 مما اهلل ىإل والتوبةُ  العبد، على اهلل نَِعم شكرِ  في قصيرالتَّ  من اهلل إلى والتوبةُ  ،الُمكلَّف يَعَلم ال ومما الذنوب
 اهلل رسو ل قا ل: قا ل - عنه اهلل رضي - ي  زنِ المُ  األغر   عن ،تعالى اهلل كرِ ذِ  عن ةِ الغفلَ  من المسلمِ  حياةَ  يتخلَّلُ 

 .مسلم رواه؛«ةمر  مائةَ  اليومِ  فيإليه  وبُ أتُ  فإني ؛وهرُ واستغفِ  اهلل إلى واوبُ تُ  !الناس هاأي يا»: 

 ورب ه: العبدِ  بين كانت إن روط  شُ  ثةُ ثال النصوحِ  وبةِ للت: "العلم أهل قا ل

 .المعصية عن قِلعَ يُ  أن :أحُدها

 .هاِفعلِ  عليها وعلى ينَدمَ  أن :والثاني

 .أبًدا إليها يعودَ  ال أن يعزِمَ  أن :والثالث
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 اآلدمي   عَفا وإذا يبة،الغِ  من هلَّ ويستحِ  ،هونحوَ  الما لَ  يردَّ  أن دَّ بُ  فال ،آدمي   بحق   تتعلَّق المعصَيةُ  كانت وإن
 .اهلل على فأجُره حق ه عن

 َوآَمنَ  تَابَ  ِلَمن   لََغفَّار   َوِإن ي: تعالى قا ل ِبشروِطها، بَقبولها ووَعد عليها، وحثَّ  التوبِة، في رغَّب قد واهللُ 
َتَدى ثُمَّ  َصاِلًحا َوَعِملَ   يلالل اتِ ساع جميعَ  بأنَّ  -صلى اهلل عليه وسلم  - النبي   وأخبر ،[82: طه] اه 

 - النبي   عن - عنه اهلل رضي - األشعري   موسى أبي عن ابين،األوَّ  ِلرجوع وزَمن   ،التائبين لتوبةِ  وقت   هاروالن
 بالنهار يَده ويبُسط ،النهار سيءُ مُ  ليتوبَ  بالليل يَده يبُسط تعالى اهللَ  إنَّ »: قا ل -صلى اهلل عليه وسلم 

 .مسلم رواه؛ «هابِ مغرِ  ِمن سُ مالش تطلعَ  حتى الليل سيءُ مُ  ليتوبَ 

 عليهم، ويحلمُ  والنهار، بالليل ونَهيعصُ  خلُقه هؤالء العباِد، على وَدهوجُ  فضَله أجلَّ  وما حمن،الر  َكرمَ  أعظمَ  ما
 على َدموالن وبَةالت إلى وهمويدعُ  ،المتظاِهَرة َعمالن عليهم غِدقويُ  عاِفيهم،ويُ  يرزُقهم بل بالعقوبة؛ يعاِجلهم وال
 لرب ه العبدُ  استجابَ  فإن الفرح، أشدَّ  العبد بتوبةِ  ويفَرحُ  ذلك، على وابَ والث المغِفرةِ  ويِعُدهم منهم، فَرط ما

 .األخرى في الثوابِ  سنِ وحُ  ،نياالد في بةلطيا بالحياةِ  ففاز حقًّا، اهلل وعدَ  وَجدَ  وأنابَ  وتابَ 

 َأَحًدا رَب كَ  َيظ ِلمُ  َواَل  يداه، كَسَبت بما اهلل هعاقـَبَ  ا لواآلم الشهواتُ  وغرَّته ،اإلمها ل زمنَ  التوبةَ  ضيَّع وإن
 .الراحمين أرحمِ  رحمةِ  مع هَلكَ  فيمن خيرَ  وال ،[44: الكهف]

 :المسلم هاأي

 .نَعم! الفرح؟ أشدَّ  بها وفَرِحه هِ عبدِ  لتوبةِ  -تبارك وتعالى  - اهلل ةِ لمحبَّ  الِحَكم بعضَ  تعَلمَ  أن لك هل
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َّ  العظيمة الِحَكم ِمنَ   على وتد ل   ،ىلالعُ  صفاتِه تتضمَّنُ  ىسنَ الحُ  اهلل أسماءَ  أنَّ  :التائبين لتوبةِ  اهلل ةلمحّبّّ
 "حيمالر  حمنُ "الر  اهلل فاسمُ  الَكون؛ في آثارِها ظهورَ  ِضيتقتَ  الُحسَنى األسماءُ  وهذه ى،ظمَ العُ  فاتِ الص   هذه
 مرحوم . مخلوق   يوجدَ  أن ضيويقتَ  بجالِله، يليقُ  كما حمةبالر  - وعال جل - اهلل ات صافِ  على يد ل  

 رب العالمين إيجادَ  ضيويقتَ  ،والَخلقِ  اإليجادِ  على بالقدرةِ  تعالى اهلل ات صاف على يد ل   "الخالقُ " اهلل واسمُ 
 .الَعَدم من للمخلوقات

 من يتوبُ  ذِنب  مُ  إيجادَ  ويقتِضي تكرَّرت، مهما التوبةِ  بَقبو ل اهلل ات صاف على يد ل   "ابُ "التو  تعالى اهلل واسمُ 
 .عليه اهلل يتوبُ ف ذنِبه

 ىالُعظمَ  اهلل صفةِ  على ويد ل   الَعظيم، اهلل ذاتِ  على يد ل   منها كل   حِو،النَّ  هذا على ىسنَ الحُ  اهلل أسماءِ  وبقّيةُ 
 اهلل قا ل الكون، هذا في آثارِه ظهورَ  سنىالحُ  اهلل أسماءِ  من اسم   كل   ويقتِضي االسم، ذلك يتضمَّنها التي

َمتِ  آثَارِ  ِإَلى فَان ظُر   :تعالى يِ  َكي فَ  اللَّهِ  رَح  َر ضَ  ُيح  تَِها بـَع دَ  األ  يِ  َذِلكَ  ِإنَّ  َمو  َتى َلُمح   ُكل   َعَلى َوُهوَ  ال َمو 
ء    .[51: الروم] َقِدير   َشي 

 اهلل قا ل الَقبو ل، هذا آثارِ  من أثر   الّتائبِ  ثوابُ و  اب،التو  اهللِ  اسمِ  ُمقتَضى ذِنبالمُ  توبةِ  بو لَ قَ  أنَّ  :والمقصودُ 
َبلُ  الَِّذي َوُهوَ  :تعالى بَةَ  يـَق  َعُلونَ  َما َويـَع َلمُ  السَّي َئاتِ  َعنِ  َويـَع ُفو ِعَباِدهِ  َعن   التـَّو   .[25: الشورى] تـَف 

 أبًدا، عُ ينقطِ  ال الذي المعروف ذو ،لذاته نحسِ المُ  هو تعالى اهلل أن :التائبين لتوبة اهلل ةِ لمحبَّ  الِحَكم وِمنَ 
 هبَ وعاقَـ  ،الدنيا في إليه أحسنَ  التوبة عضيَّ  ومن واآلخرة، الدنيا في هوأثابَ  إليه اهلل أحسنَ  بالتوبة اهلل أطاعَ  فمن
م   رَب كَ  َوَما، هِ لِ عمَ  بسوءِ  ةخر اآل في  .[40: فصلت] ِلل َعِبيدِ  ِبَظالَّ
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 وفي ،قابِ العِ  على قدرتِه مع اةصَ للعُ  رحمِته و لمُ وشُ  اهلل عفوُ  :عبِده لتوبةِ  ىتعال اهلل ةِ لمحبَّ  الِحَكم ومن
 التي الِحَكم من ذلك غير إلى. «يبِ غضَ  تسبَـقَ  رحمتي إنَّ : العرش فوقَ  عنده كتابًا كَتبَ  اهلل إن» :الحديث

 .منها القليل على إال عنطَّلِ  لم

 وال ،غَلقيُ  ال مفتوح   بابُها والّتوبةُ  به، ؤاَخذ  مُ  منه يُتب   لم الذي الذنبُ  ويبقى الذنوِب، بعضِ  من التوبةُ  وتصح  
 لم إيمانها نفًسا ينفعُ  وال ،التوبة بابُ  غَلقيُ  ذلك فعند المغِرب، ِمن الشمس تطلعَ  حتى وبينها العبدِ  بين ُيَحا لُ 
 - اهلل رسو لَ  سمعتُ : قا ل - عنه اهلل رضي - ا لعسَّ  بن صفوانَ  عن يش  ُحبَ  بن ِزر   عن قبُل، من آمَنت تكن

 تطلعَ  حتى غَلقيُ  ال للتوبة، عاًما سبعون عرُضه المغِرب، ِقَبل بابًا فتح اهلل نإ»: يقو ل -صلى اهلل عليه وسلم 
 .ماجه وابن ،والنسائي ،حهوصحَّ  الترمذي رواه ؛«منه الشمسُ 

 السَّاِئُحونَ  ال َحاِمُدونَ  ال َعاِبُدونَ  لتَّائُِبونَ ا: تعالى فقا ل المآب، وُحسن الثواب أعظمَ  التوبةِ  على اهلل َوَعد وقد
ِمُرونَ  السَّاِجُدونَ  الرَّاِكُعونَ  ِمِنينَ  َوَبش رِ  اللَّهِ  ِلُحُدودِ  َوال َحاِفظُونَ  ال ُمن َكرِ  َعنِ  َوالنَّاُهونَ  بِال َمع ُروفِ  اآل   ال ُمؤ 

 .[332: التوبة]

بَةً  اللَّهِ  ِإَلى تُوبُوا واآَمنُ  الَِّذينَ  َأيـ َها يَا: تعالى وقا ل ِخَلُكم   َسي َئاِتُكم   َعن ُكم   يَُكف رَ  َأن   رَب ُكم   َعَسى َنُصوًحا تـَو   َويُد 
ِري َجنَّات   ِتَها ِمن   َتج  َنـ َهارُ  َتح  مَ  األ  ِزي اَل  يـَو  َعى نُورُُهم   َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  النَِّبيَّ  اللَّهُ  ُيخ   َوبِأَي َماِنِهم   ِهم  َأي ِدي بـَي نَ  َيس 

ء   ُكل   َعَلى ِإنَّكَ  لََنا َواغ ِفر   نُورَنَا لََنا َأت ِمم   رَبَـَّنا يـَُقوُلونَ   .[8: التحريم] َقِدير   َشي 

ُعونَ  اَل  َوالَِّذينَ : تعالى وقا ل تُـُلونَ  َواَل  آَخرَ  ِإَلًها اللَّهِ  َمعَ  يَد   َوَمن   يـَز نُونَ  َواَل  بِال َحق   ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي النـَّف سَ  يـَق 
مَ  ال َعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعف  ( 08) َأثَاًما يـَل قَ  َذِلكَ  يـَف َعل   ُلد   ال ِقَياَمةِ  يـَو   َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمن   ِإالَّ ( 04) ُمَهانًا ِفيهِ  َوَيخ 
 .[41 -08: الفرقان] رَِحيًما َغُفورًا اللَّهُ  وََكانَ  َحَسَنات   َسي َئاتِِهم   اللَّهُ  يـَُبد  لُ  فَُأولَِئكَ  َصاِلًحا َعَماًل 
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 على والَعزم دمبالنَّ  حسنةً  عِملوها ئةسي كل   على عِطيِهمفيُ  ،التوبةَ  ئةِ السي مكانَ  يجَعلُ ": ينر فس  المُ  بعض قا ل
 ."فيها العودةِ  عَدم

 عبده بتوبةِ  فرًحا أشد   هللُ »: -صلى اهلل عليه وسلم  - اهلل رسو لُ  قا ل: قا ل -عنه  اهلل رضي - أنس وعن
ِّ  وشرابُه، هُ طعامُ  وعليها منه تتَ فانفلَ  ،فالة   بأرضِ  تهلَ راحِ  على كان أحدِكم من إليه يتوبُ  حين  منها، سَ فأِي
ِّ  وقد ظل ها في عَ فاضطجَ  شجرةً  فأتى  فأخذ عنَده، قائمة   بها هو اإذ كذلك هو فبينما ته،لَ راحِ  من سَ أِي

 .مسلم رواه ؛«الفرح ةِ شدَّ  ِمن أخطأ ،"رب ك وأنا عبِدي أنت اللهم": الفرح ةِ شدَّ  من قا ل ثم ،بِخطامها

 وبالتوبةِ  ،كالمي تِ  توبة   بدونِ  ألنه عليه؛ فيه اهلل يتوبُ  الذي اليومُ  :آدم ابنِ  على امواألي الساعاتِ  وأسعدُ 
: تبوك غزوة عن تخل فه في توبَته اهلل أنز ل لما قا ل - عنه اهلل رضي - مالك بن كعب عن حيًّا، يكون

 ويقولون ،بالتوبةِ  ئونَنيهن  يُ  فوًجا، فوًجا الناسُ  انييتلقَّ  -صلى اهلل عليه وسلم  - اهلل رسو لَ  أتأمَّمُ  وانطلقتُ "
 وكان تبُرق، وجِهه وأساريرُ  -صلى اهلل عليه وسلم  - اهلل رسو ل على فسلَّمتُ  عليك، اهلل توبةُ  لَتهِنكَ : لي
 البخاري رواه ؛«كأم   ولَدتك منذُ  عليك مرَّ  يوم   بخيرِ  أبِشر»: فقا ل قمر، ِفلقةُ  كأنه وجُهه نارَ است ُسرَّ  إذا

 .ومسلم

 واتَّصفوا بُعروتها، وتمسَّكوا الحون،والصَّ  والمقرَّبون والمرَسلون األنبياءُ  بها قام المقام، عالِيةُ  عبادة   والتوبةُ 
َن َصارِ  َوال ُمَهاِجرِينَ  النَِّبي   َعَلى اللَّهُ  بَ تَا َلَقد  : تعالى اهلل قا ل بحقيقِتها، َرةِ  َساَعةِ  ِفي اتَـّبَـُعوهُ  الَِّذينَ  َواأل   ِمن   ال ُعس 

ُهم   َفرِيق   قـُُلوبُ  يَزِيغُ  َكادَ  َما بـَع دِ   عن تعالى وقا ل ،[334: التوبة] رَِحيم   رَُءوف   ِبِهم   ِإنَّهُ  َعَلي ِهم   تَابَ  ثُمَّ  ِمنـ 
َعل َنا رَبَـَّنا :- والسالم الصالة عليهما - وإسماعيل راهيمإب الخليلِ  ِلَمي نِ  َواج  ِلَمةً  ُأمَّةً  ُذر يَِّتَنا َوِمن   َلكَ  ُمس   ُمس 

َنا َوُتب   َمَناِسَكَنا َوَأرِنَا َلكَ   الصالة عليه - موسى عن وقا ل ،[328: البقرة] الرَِّحيمُ  التـَّوَّابُ  َأن تَ  ِإنَّكَ  َعَليـ 
ِمِنينَ  َأوَّ لُ  َوَأنَا ِإلَي كَ  تـُب تُ  ُسب َحاَنكَ  قَا لَ  َأفَاقَ  فـََلمَّا :- والسالم  .[343: األعراف] ال ُمؤ 
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 بعد التوبةِ  إلى يحتاجُ  تقصيره، حا لِ في  أو استقامِته حا لِ  في إليها ومحتاج   ،التوبة إلى مضطر   والمسلمُ 
 .ماتالمحرَّ  بعضِ  قاَرَفةِ مُ  بَعد أو الصالحات، فعلِ  وبعدَ  الُقُربات

 :اإلسالم أمَّةَ  ياف

 ،والمحَدثات والخرافاتِ  الِبدَع عن والُبعد ،والسنة بالكتابِ  بالتمس ك اهلل، إلى بالتوبةِ  نفسيو  جميًعا ذك ركمأُ 
ولَيِقَيكم  وكيِدهم، ومكرِهم اإلسالم أعداء شرورِ  من -تبارك وتعالى  - اهلل ليحفَظكم ؛الذنوب كبائرِ و 

 تتفرَّق ولم ِة،األمَّ  عن النَُّصوحِ  وبةِ الت بغيابِ  إال المسلمين ِمن ينالوا لن اإلسالم أعداءَ  فإنَّ  ذنوب؛ال عقوباتِ 
 .أفهاِمها وباختالفِ  مشاربها باختالفِ  إال اإلسالمية ةُ األمَّ 

اهلل عليه وسلم  صلى - رسوِله ةِ وسنَّ  اهلل كتاب معينِ  من مشرَبكم فاجَعلوا -تبارك وتعالى  - فُتوبُوا إلى اهلل
؛ تَِبعهم ومن والتابعين الصحابةِ  لَفهم تبَـًعا وتفسيرَكم للقرآن والسنَّة أفهاَمكم واجَعلوا ،-  لكم ُيصِلح بإحسان 

 .وُأخراكم دنياكمأعماَلكم و 

تَـغ ِفُروا َوَأنِ : تعالى اهلل قا ل  ِذي ُكلَّ  َويـُؤ تِ  ُمَسمًّى َأَجل   ِإَلى َحَسًنا َمَتاًعا يَُمتـ ع ُكم   ِإلَي هِ  تُوبُوا ثُمَّ  رَبَُّكم   اس 
َلهُ  َفض ل   ا َوِإن   َفض  م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َأَخافُ  فَِإن ي تـََولَّو   .[3: هود] َكِبير   يـَو 

 دسي   بهديِ  ناعَ ونفَ  الحكيم، كروالذ   اآليات من فيه بما اكموإيَّ  ونفعني العظيم، القرآنِ  في ولكم لي اهلل بارك
 ،ذنب   كل   من المسلمين ولسائر ولكم لي العظيمَ  اهلل وأستغِفرُ  هذا، قولي أقو لُ  القويم، قولهو  المرسلين

 .فاستغفروه
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 الخطبة الثانية

َع ُينِ  َخائَِنةَ  يـَع َلمُ  الشكور، الحليم الغفوِر، العزيزِ  هلل الحمد ِفي َوَما األ   أحمدُ  ،[34: غافر] الص ُدورُ  ُتخ 
 أن وأشهد األمور، تصيرُ  إليه له شريك ال وحده اهلل إال إلهَ  ال أن وأشهد ه،وأستغِفرُ  ليهإ وأتوبُ  ه،وأشكرُ  ربي
 عبدك على وسل م صل   اللهم مبرور، صالح   عمل   كل   إلى الخلق سابقُ  هورسولُ  هعبدُ  محمًدا دناوسي   نبيَّنا

 .أجمعين وصحِبه آله وعلى ،د  محم ورسوِلك

 :بعد أما

 َمن   فََأمَّا: تعالى اهلل يقو ل وعقوبته، سَخطه من وتنُجوا ِته،وجنَّ  بمرضاته تفوزوا ؛- اهلل عباد - اهلل فاتقوا
ِلِحينَ  ِمنَ  َيُكونَ  َأن   فـََعَسى َصاِلًحا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ   -النبي  عن الحديث وفي ،[04: القصص] ال ُمف 

 .«غرِغريُ  لم ما أحدِكم توبَةَ  اهلل يقَبل»: -صلى اهلل عليه وسلم 

 القُربات بعد عليها موداوِ  ،بالعالنيةِ  والعالنيةُ  ،بالسر   الّسر   ،ذنب   كل من التوبَةِ  إلى - المسلم هاأي - فسارِع
ِلُموا رَب ُكم   ِإَلى َوَأنِيُبوا :تعالى اهلل قا ل المحرمات، من بشيء   اإللمامِ  أو  ال َعَذابُ  يَأ تَِيُكمُ  َأن   قـَب لِ  ِمن   َلهُ  َوَأس 
َسنَ  َواتَِّبُعوا( 54) تـُن َصُرونَ  اَل  ثُمَّ   اَل  َوَأنـ ُتم   بـَغ َتةً  ال َعَذابُ  يَأ تَِيُكمُ  َأن   قـَب لِ  ِمن   رَب ُكم   ِمن   ِإلَي ُكم   أُن ِز لَ  َما َأح 

ُعُرونَ  َرتَا يَا نـَف س   تـَُقو لَ  َأن  ( 55) َتش  َأو   (50) السَّاِخرِينَ  َلِمنَ  تُ ُكن   َوِإن   اللَّهِ  َجن بِ  ِفي فـَرَّط تُ  َما َعَلى َحس 
( َأو  تـَُقو َل ِحيَن تـََرى ال َعَذاَب َلو  َأنَّ ِلي َكرًَّة فََأُكوَن ِمَن 54تـَُقو َل َلو  َأنَّ اللََّه َهَداِني َلُكن ُت ِمَن ال ُمتَِّقيَن )

ِسِنينَ   .[58 -54: الزمر] ال ُمح 
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 قبلَ  سأتوبُ : فتقو ل األَجل، ُفسحةِ  في والطَمعَ  ،النفس وشهواتِ  الدنيا وغرورَ  الشيطانِ  وأماني اكإيَّ و 
 االستعدادِ  لَعَدم - باهلل والعياذُ  - الّتوبةِ  وبين بيَنه ِحيل الناس وأكثرُ ! بغتًة؟ إال الموت يأتي وهل الموت،
 .مآ ل شر   إلى فانتقلوا حا ل، أسَوأ على وهم وَعدونيُ  ما فأتاهم األمل، وطو لِ  ،الهوى وَغَلبة ،للموت

 العباد، حقوقِ  أو اهلل حق   في قصَّروا أو ،أنفِسهم على فواأسرَ  أن بعد وحصُ النَّ  للتوبة وف ق َمن اسالن وِمنَ 
 الص راط على ونرُ السائِ  بها ويقتِدي ة،لَ الغافِ  القلوبَ  وِقظُ تُ  ِسيرتِهم كرُ ذِ  والّصالحاِت، الصالحين من وافصارُ 

 .القويم للنهج واآلم ونَ  ،المستقيم

 عباد اهلل:

ِليًما َوَسل ُموا َعَلي هِ  َصل وا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيـ َها يَا النَِّبي   َعَلى ُيَصل ونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ   .[50: األحزاب] َتس 

 .د األولين واآلخرين وإمام المرسلينموا على سي  وا وسل  فصل  

مجيد،  إنك حميد   ،على إبراهيم وعلى آ ل إبراهيم يتَ صلَّ  كما  ،وعلى آ ل محمد   اللهم صل  على محمد  
 مجيد. إنك حميد   ،على إبراهيم وعلى آ ل إبراهيم كما باركتَ   ،وعلى آ ل محمد   ك على محمد  بارِ و اللهم 

 ،ثمانوعُ  ،مروعُ  ،أبي بكر   :المهديين ، األئمةوعن الخلفاء الراشدين ،عن الصحابة أجمعين وارضَ  اللهم
ا اللهم وارَض عنَّ  وعن التابعين ومن تِبَعهم بإحسان  إلى يوم الدين، ،أجمعين نبي ك بِ اصحأسائر وعن  ،وعلي  

 .ك يا أرحم الراحمينورحمتِ وكرِمك معهم بمن ك 

اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لكل مسلم  ومسلمة ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، 
 ألحياء منهم واألموات، اللهم اغفر ألمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين.والمؤمنين والمؤمنات، ا
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يا رب العالمين، اللهم اقِض الدَّيَن عن الَمدينين،  كل مسلمة ومسلمةأمر  اللهم تو لَّ أمر كل مؤمن ومؤمنة، و 
بر ك وبحِرك  واشِف مرضانا، اللهم واشِف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاِفنا وعاِف المسلمين في

 وجو ك يا رب العالمين.

أطِعم جائَِعهم، واكُس عارِيَهم، اللهم وآِمن ، اللهم يا رب العالمين على من بَغى عليهم المسلمينانصر اللهم 
خائَِفهم يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجال ل واإلكرام اسُتر عوراتهم، وآِمن روعاتهم، اللهم احَفظ ديَنهم، 

للمسلمين ديَنهم، واحَفظ لهم أمواَلهم وأعراَضهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من طَغى اللهم احَفظ 
 وبَغى عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من استحلَّ دماَءهم وأمواَلهم، وهدَّم عليهم بيوَتهم.

ف بهم يا رب العالمين، اللهم  اللهم ُكن للمسلمين في الشام يا رب العالمين، اللهم ُكن لهم في الشام والطُ 
 فيه من أعداء اإلسالم، إنك على كل شيء قدير.ظُِلموا  ،ُكن للمسلمين في كل مكان  يا رب العالمين

أِعذنا من شرور أنفسنا، وأِعذنا من شر  كل ذي شر  يا رب العالمين، وأِعذنا وذريَّاتنا والمسلمين من اللهم 
 .الشيطان الرجيم

اللهم وف قه لُهداك، واجعل عمَله في ِرضاك،  وترضى، لما تحب   الحرمين الشريفين خادمَ َمنا وف ق إمااللهم 
ولما فيه الخيُر إنك على  ، اللهم وف ق وليَّ عهده لما تحب  وترَضى، يا رب العالمين خير  كل أِعنه على  و اللهم 

 .ر  لألمة يا رب العالمين، اللهم وارزقهما العافية والصحة، وأِعنهما على كل خيكل شيء قدير

نـ َيا ِفي آتَِنا رَبَـَّنا ِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الد   .[213: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآل 

 عباد اهلل:
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َسانِ  بِال َعد  لِ  يَأ ُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ح  َهى ال ُقر َبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإل ِ َشاءِ  َعنِ  َويـَنـ   َلَعلَُّكم   يَِعُظُكم   َوال بَـغ يِ  ن َكرِ َوال مُ  ال َفح 
ُفوا( 41) َتذَكَُّرونَ  دِ  َوَأو  تُم   ِإَذا اللَّهِ  بَِعه  ُقُضوا َواَل  َعاَهد  َي َمانَ  تـَنـ   َكِفياًل  َعَلي ُكم   اللَّهَ  َجَعل ُتمُ  َوَقد   تـَو ِكيِدَها بـَع دَ  األ 

َعُلونَ  َما يـَع َلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ   .[43 ،41: النحل] تـَف 

 .كم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوند  اذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِ و 

 


