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 والتوبةاالستغفار 

 األوىلاخلطبة 

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، َمْن يهده هللا فال مضلَّ له، 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه 

 .اوعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثيً 
 

 :أما بعد
 .فاتقوا هللا عباد هللا حقَّ التقوى، وراقبوه يف السر ِّ والنَّجوى

 
 :أيها املسلمون

ُخلَِّق هللا اإلنسان لالبتالء والتمحيص، والشيطان مالزٌم له لغوايته وإضالله، والنفوس األمَّارة ابلسوء تؤزُّه إىل ما هتوى من 
قب على السيئة بسيئٍة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض تفريط يف واجب أو وقوع يف حمظور، وهللا يعا

 .حىت يستحكم اهلالك
 

ب حزًًن وفساَد حال، وما ال يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها؛ قال عليه الصالة والسالم أليب  واملعاصي توجِّ
أًن أعلُم، وأستغفرَك ملا ال أعلُم((؛ رواه البخاري يف "األدب بكر رضي هللا عنه: ))ُقْل: اللهمَّ إّن ِّ أعوُذ بَك أن أُشرَك بَك و 

 ."املفرد
 

ب رضا هللا عنهم، وال  وبرمحٍة من هللا؛ شرع خلَْلقِّه عبادًة من أجل ِّ العبادات، تكف ِّر عنهم سيئاهتم، وترفع درجاهتم، وتستوجِّ
ا لنفسه؛ قال سبحانهيكمل عبٌد وال حيصل له كمال قرٍب من هللا إال هبا، وَمْن مل يؤد ِّ تل

ً
َوَمْن ملَْ  ﴿ :ك العبادة كان ظامل

 .[11احلجرات: ]﴾  يَ ُتْب فَُأولَئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ 
 

ْن يشاء من عباده؛ قال جلَّ وعال
َ
ُ َعَلى َمْن َيَشاءُ  ﴿ :سلوكها رفعٌة وسعادٌة، وهو سبحانه يهبها مل ﴾ ]التوبة:  َويَ ُتوُب اَّللَّ

لَْيَس  ﴿ :بوبيَّته، ال ميلكها أحٌد من البشر ولو من أقرهبم إليه سبحانه؛ قال جلَّ وعال لنبي ِّه[، وهي من مقتضيات ر 15
ُْم ظَالُِّمونَ  ْم أَْو يُ َعذ ِّهَبُْم فَإَِّّنَّ َن اأْلَْمرِّ َشْيٌء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيهِّ  .[128آل عمران: ]﴾  َلَك مِّ

 
وهو حقيقة دين اإلسالم، والدين كله داخٌل يف مسمَّى التوبة،  والرجوع إىل هللا ليس نقٌص؛ بل هو من أفضل الكماالت،
 .وهي غاية كل مؤمٍن، وحاجة العبد إليها يف َّنايته وبدايته
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والتوبة الصادقة أفضل وأحبُّ إىل هللا من أعمال كثي من التطوُّعات، وإن زادت يف الكثرة على التوبة؛ قال ابن القيم رمحه 

 ."فون قدر التوبة وال حقيقتهاهللا: "أكثر الناس ال يعر 
 

ومن كرمه جلَّ وعال مل جيعل هلذه العبادة زماًًن وال مكاًًن؛ بل أداؤها مكفوٌل يف كل ِّ موطٍن وآن؛ قال عليه الصالة 
يُء الليل حىتَّ  لنَّهارِّ ليتوب ُمسِّ يُء النَّهار، ويبُسُط يده ابِّ تطلع الشمُس  والسالم: ))إنَّ اَّللََّ يبُسُط يده ابلليل ليتوب ُمسِّ

 .من مغرهبا((؛ رواه مسلم
 

وهللا سبحانه مسَّى نفسه التوَّاب؛ ليذك ِّر العباد ابإلقبال عليه، وحيب العائد إليه، ويفرح سبحانه بتوبة التائب أعظم فرٍح 
ُ يُرِّيُد أَ  ﴿ :يعرفه الناس، ويريد جلَّ وعال فضاًل منه أن يتوب على مجيع عباده؛ قال عزَّ وجلَّ  ﴾  ْن يَ ُتوَب َعَلْيُكمْ َواَّللَّ

ْن اتب ابملغفرة والنجاة من النار؛ قال عزَّ وجلَّ 27]النساء: 
َ
ْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوعِّْلًما  ﴿ :[، واملالئكة تدعو مل َرب ََّنا َوسِّ

يمِّ  ْم َعَذاَب اْلَْحِّ  .[7غافر: ]﴾  فَاْغفِّْر لِّلَّذِّيَن اَتبُوا َوات َّبَ ُعوا َسبِّيَلَك َوقِّهِّ
 

 :نبياء والرسل تذلَّلوا هلل هبا ملزيد العبودية هلل وكمال صالح القلبواأل
ْن َرب ِّهِّ َكلَِّماٍت فَ َتاَب َعَلْيهِّ  ﴿ :آدم عليه السالم أكل من الشجرة  .[37البقرة: ]﴾  فَ تَ َلقَّى َآَدُم مِّ

 
 .[143راف: األع]﴾  ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت إِّلَْيكَ  ﴿ :وموسى عليه السالم ملا رأى اْلبل دكًّا قال

 
 .[24ص: ]﴾  فَاْستَ ْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاكًِّعا َوأًََنبَ  ﴿ :وداود عليه السالم فتنه هللا حبكمٍ 

 
 .[؛ أي: إىل هللا توبيت30﴾ ]الرعد:  َوإِّلَْيهِّ َمَتابِّ  ﴿ :ونبينُّا صلى هللا عليه وسلم قال

 
 :يمةوتضرَّع األنبياء إىل رهبم أن يتقبل منهم تلك العبادة العظ

يمُ  ﴿ :فقال اخلليل وإمساعيل عليهما السالم َنا إِّنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَّحِّ  .[128البقرة: ]﴾  َوُتْب َعَلي ْ
 

؛ إنَك أنَت الت َّوَّاُب الرَّحيم((؛  وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو يف اجمللس الواحد مائة مرٍة: ))رب ِّ اغفْر يل وُتْب عليَّ
 .رواه الرتمذي

 
 :هبا، فدعت الرسل أقوامهم إليها واجملتمع ال يسعد إال

 .[52هود: ]﴾  اْستَ ْغفُِّروا َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُوا إِّلَْيهِّ  ﴿ :فقال هود عليه السالم لقومه
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َن اأْلَْرضِّ َواْستَ ْعَمرَُكْم فِّيَها فَاْستَ ْغفُِّروُه ُُثَّ تُوبُو  ﴿ :وقال صاحل عليه السالم  .[61هود: ]﴾  ا إِّلَْيهِّ ُهَو أَْنَشَأُكْم مِّ

 
 .[90هود: ]﴾  َواْستَ ْغفُِّروا َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُوا إِّلَْيهِّ  ﴿ :وقال شعيب عليه السالم

 
 .[3هود: ]﴾  َوَأنِّ اْستَ ْغفُِّروا َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُوا إِّلَْيهِّ  ﴿ :وقال هللا هلذه األمة

 
خلَْلق أن يتوبوا مع إمياَّنم وصربهم وهجرهتم وجهادهم، إذ ال فالح وأنزل هللا آيًة مدنيًة، خاطب هبا أهل اإلميان وخيار ا

ُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفلُِّحونَ  ﴿ :هلم إال هبا؛ فقال عزَّ وجلَّ   .[31النور: ]﴾  َوتُوبُوا إِّىَل اَّللَِّّ مجِّيًعا أَي َُّها اْلُمْؤمِّ
 

ْدرَاًرااْستَ ْغفُِّروا َربَُّكْم ُُثَّ  ﴿ :ابلتوبة تتنزَّل أرزاٌق من السماء لِّ السََّماَء َعَلْيُكْم مِّ [، ومتنح قوة يف 52﴾ ]هود:   تُوبُوا إِّلَْيهِّ يُ ْرسِّ
 :[، وهبا يسعد اإلنسان يف الدنيا، ومُينح فيها متاًعا حسًنا52﴾ ]هود:  َويَزِّدُْكْم قُ وًَّة إِّىَل قُ وَّتُِّكمْ  ﴿ :البدن؛ قال عزَّ وجلَّ 

 .[3هود: ]﴾   تُوبُوا إِّلَْيهِّ مُيَت ِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا إِّىَل َأَجٍل ُمَسمًّى َويُ ْؤتِّ ُكلَّ ذِّي َفْضٍل َفْضَلهُ َوَأنِّ اْستَ ْغفُِّروا َربَُّكْم ُُثَّ  ﴿
 

وخي أايم العبد يف دهره وأفضلها: يوم يتوب فيه إىل هللا؛ قال عليه الصالة والسالم لكعٍب بن مالك رضي هللا عنه: 
 .نذ ولدتك أمَُّك((؛ متفٌق عليه))أبشر خبي يوٍم مرَّ عليك م

 
وكان عليه الصالة والسالم يفرح بتوبة التائب إذا أقبل إليه؛ اتب هللا على كعٍب فاستنار وجه رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم كأنه وجهه قطعة قمر، وكان الصحابة رضي هللا عنهم يهن ِّئ بعضهم بعًضا هبا!! قال كعب: "ملا أنزل هللا توبيت 
ِِّ تلقَّ   ."اّن الناس فوًجا فوًجا؛ يهن ِّئونين ابلتوبة، ويقولون: لتهنأك توبة هللا عليَك
 

وأعطى رضي هللا عنه َمْن بشَّره هبا ثوبني سرورًا هبا، وكانوا يتصدَّقون فرًحا ابلتوبة؛ قال كعب رضي هللا عنه: "اي رسول 
 .اه البخاريُّ هللا، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقًة إىل هللا ورسوله"؛ رو 

 
تَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلفَ  ﴿ :التوبة حتطُّ وزَر أعظم ذنٍب عند هللا؛ قال سبحانه ﴾ ]األنفال:  ُقْل لِّلَّذِّيَن َكَفُروا إِّْن يَ ن ْ

املني واملرابني إليها [، ودعا املفسدين والسارقني والظ74﴾ ]التوبة:  فَإِّْن يَ ُتوبُوا َيُك َخْيًا هَلُمْ  ﴿ :[، وقال للمنافقني38
ْن بَ ْعدِّ ظُْلمِّهِّ َوَأْصَلَح فَإِّنَّ اَّللََّ يَ ُتوُب َعَلْيهِّ  ﴿ :وقال ُقْل اَي  ﴿ :[، وقال للمسرفني يف العصيان39﴾ ]املائدة:  َفَمْن اَتَب مِّ

ْم اَل تَ ْقَنطُوا مِّْن َرمْحَةِّ اَّللَِّّ إِّنَّ ا هِّ يمُ عَِّبادَِّي الَّذِّيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفسِّ الزمر: ]﴾  َّللََّ يَ ْغفُِّر الذُّنُوَب مجِّيًعا إِّنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحِّ
53]. 
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ُ ُمَعذ ِّهَبُْم َوُهْم َيْستَ ْغفُِّرونَ  ﴿ :وهللا ال يعذب مستغفرًا اتئًبا؛ قال جلَّ شأنه [، وال تُبقي التوبة 33﴾ ]األنفال:  َوَما َكاَن اَّللَّ
 .ات حسنات، والسخط رضا، وقد يكون حال املرء بعد التوبة خيًا منه قبلهاللذَّنب أثرًا؛ بل تبد ِّل السيئ

 
ُ ُمَعذ ِّهَبُْم  ﴿ :آدم عليه السالم اتب إىل هللا فاجتباه هللا وهداه، وداود اتب فغفر هللا له وقرَّبه إليه؛ قال سبحانه َوَما َكاَن اَّللَّ

 .[33األنفال: ]﴾  َوُهْم َيْستَ ْغفُِّرونَ 
 

 ."قال بعض السلف: "كان داود بعد التوبة خيًا منه قبل اخلطيَّة
 

فَاْجتَ َباُه َربُُّه َفَجَعَلُه مَِّن  ﴿ :وكان خروج يونس من بطن احلوت وتوبته أعظم درجٍة منه قبل ذلك؛ قال عزَّ وجل
 .[50القلم: ]﴾  الصَّاحلِِّّنيَ 

 
 !!احملاريب دهورًا، بسبب توبته إىل هللاوكعب بن مالك رضي هللا عنه بقي ذكره خالًدا، يُتلى يف 

 
ففضله سبحانه عظيم، ورمحته وسعت كل شيء، َمْن أقبل إليه اتئًبا فرح به وآواه، اتب إليه أفراٌد وقبل توبتهم ورفع 

 .ذِّْكرهم
 

قتل مائة نفٍس الفاروق عمر رضي هللا عنه كان يعبد صنًما، فأقبل إىل هللا ابلتوبة؛ فكان من املبشَّرين ابْلنة، ورجٌل 
فَ َلْواَل َكاَنْت  ﴿ :فتاب، فقبل هللا توبته، وأقبل إليه سبحانه أقواٌم فتجاوز عنهم مجيًعا، وبسط عليهم فضله؛ قال جلَّ شأنه

ُهْم َعَذاَب اخلِّْزيِّ يفِّ ا نيٍ قَ ْريٌَة َآَمَنْت فَ نَ َفَعَها إِّميَاَُّنَا إِّالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّا َآَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم إِّىَل حِّ ﴾  حْلََياةِّ الدُّ
 .[98يونس: ]

 
دِّينَ  ﴿ :وسحرٌة صدُّوا عن سبيل هللا أوَّل النهار، وملَّا سجدوا هلل آخره؛ جعلهم هللا من أوليائه قَاُلوا  * َفأُْلقَِّي السََّحرَُة َساجِّ

 .[48 - 46الشعراء: ] ﴾ َرب ِّ ُموَسى َوَهاُرونَ  * َآَمنَّا بَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنيَ 
 

فأقبِّْل على التوَّاب الرحيم، واجعل تعلُّقَك حببل رجاء الكرمي، فباب الرؤوف الودود مفتوٌح منذ أن خلق السماوات 
 .واألرض، وهو مناط اآلمال وحمطُّ األوزار

 
تكفيًا خلطيَّتهم؛ قال جل وتوبة هذه األمة أيسر األمم توبًة؛ كان من شرط توبة قوم موسى من عبادة العجل قتل أنفسهم 

َاذُِّكُم اْلعِّْجَل فَ ُتوبُوا إِّىَل اَبرِّئِّ  ﴿ :وعال ّت ِّ هِّ اَي قَ ْومِّ إِّنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنْ ُفَسُكْم ابِّ ﴾  ُكْم فَاقْ تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ َوإِّْذ قَاَل ُموَسى لَِّقْومِّ
 .[54البقرة: ]
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وندٍم وعزٍم، وقال عليه الصالة والسالم: ))ما من مسلٍم يذنب وهذه األمة خطؤها ونسياَّنا مغفور، وتوبتها ترك ذنٍب 

مذي  .ذنًبا فيتوضأ وحيسن الوضوء، ُث يصل ِّي ركعتني ويستغفر هللا إال ُغفَِّر له((؛ رواه الرت ِّ
 

ك، وجاء ماعز بن مالك رضي هللا عنه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد زًن فقال: اي رسول هللا، طه ِّرّن. فقال: ))وحي
 .ارجع فاستغفر هللا وُتْب إليه((؛ رواه مسلم

 
وكلُّ اتئٍب جيد يف توبته حزن فراق املعصية، والسرور والفرح عقب التوبة على قدر هذا احلزن؛ فكلَّما كان أقوى وأشد  

ه لفراق املعص ية، وما أهبى كانت الفرحة بعد التوبة أكمل، فبداية احلزن على فراق الذنب دليٌل على حياة القلب وتغيُّ
 .سرور الطاعة بعد ظلمة املعصية

 
ًا ُُثَّ اْهَتَدى ﴿ :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم  .[82طه: ]﴾  َوإِّّن ِّ َلَغفَّاٌر لَِّمْن اَتَب َوَآَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ

 
 .ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإايكم مبا فيه من اآلايت والذ ِّْكر احلكيم

 
 .أقول قويل هذا، وأستغفر هللا يل ولكم وْلميع املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 
 

 اخلطبة الثانية
احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، 

 .صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثيًاوأشهد أن نبينا حممًدا عبده ورسوله، 
 

 :أيها املسلمون
العبد بني نعمٍة من هللا حيتاج فيها إىل شكر، وذنٍب منه حيتاج إىل استغفار، وَمْن بلي آبفات الذنوب وجب عليه منع 

 .وصوهلا إليه
 

فعل السيئات، وترك الذنب أيسر من طلب  والتوبة من ترك الواجبات املأمور هبا كدعوة اآلخرين ونصحهم أشدُّ من
 .التوبة، ودواء الذنوب االستغفار والتوبة

 
ومن عالمة قبول التوبة: كراهة العبد املعصية واستقباحه هلا، وأن يزال خائًفا من خطيئته، ال أيمن مكر هللا منها طرفة 
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 .عنيٍ 
 

ًا فَإِّنَُّه يَ ُتوُب إِّىَل اَّللَِّّ َمَتاابً  َوَمنْ  ﴿ :ومن متام التوبة: عمٌل صاحلٌ بعدها؛ قال عزَّ وجلَّ  الفرقان: ]﴾  اَتَب َوَعمَِّل َصاحلِّ
71]. 
 

ُعونِّ  ﴿ :وَمْن مل يَ ُتْب من معصيته ندم إن أقبل على هللا ًا  * َحىتَّ إَِّذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َرب ِّ اْرجِّ َلَعل ِّي أَْعَمُل َصاحلِّ
 .[100 - 99املؤمنون: ]﴾  فِّيَما تَ رَْكتُ 

 
وجيب أن تكون التوبة خوفًا من هللا وتعظيًما له، ال خوف زوال دنيا عنه؛ قال علي رضي هللا عنه: "ال يرجونَّ عبٌد إال 

 ."ربَّه، وال خيافنَّ إال ذنبه
 

ل ِّي بينه وبني ذنبه وال والفرح ابملعصية جهٌل بقدر َمْن عصاه، وبسوء عاقبتها وعظم خطرها، ومن خذالن هللا للعبد أن خي
 .يوف ِّقه للتوبة

 
َ َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ ِّ اَي أَي َُّها  ﴿ :ُث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبي ِّه؛ فقال يف حمكم التنزيل إِّنَّ اَّللَّ

 .[56اب: األحز ]﴾  الَّذِّيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِّ َوَسل ُِّموا َتْسلِّيًما
 

اللهم صل ِّ وسل ِّم على نبي ِّنا حممد، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين، الذين قضوا ابحلق ِّ وبه كانوا يعدلون: أيب بكر، 
 .وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعنَّا معهم جبودك وكرمك اي أكرم األكرمني

 
واملشركني، ودم ِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمًنا مطمئًنا وسائر بالد اللهم أعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك 

 .املسلمني
 
رِّينَ  ﴿  .[23األعراف: ]﴾  َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوإِّْن مَلْ تَ ْغفِّْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ
 
ْن َلُدْنَك َرمْحًَة إِّنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ َرب ََّنا اَل تُزِّْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد إِّذْ  ﴿  .[8آل عمران: ]﴾   َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا مِّ
 
رَةِّ َحَسَنًة َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ  ﴿ نْ َيا َحَسَنًة َويفِّ اآْلَخِّ  .[201البقرة: ]﴾  َرب ََّنا َآتَِّنا يفِّ الدُّ
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وف ِّق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك وحتكيم شرعك اي ذا اللهم وف ِّق إمامنا هلداك، واجعل عمله يف رضاك، و 
 .اْلالل واإلكرام

 
 .اللهم إًنَّ نسألك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة، اللهم أهلمنا الصواب، وجن ِّبنا الفنت

 
بطن، عن بلدًن هذا خاصًة وعن سائر اللهم ادفع عنا الغالء والواب، والراب والزًن، والزالزل والفنت واحملن، ما ظهر منها وما 

 .بالد املسلمني
 

 :عباد هللا
ْحَسانِّ َوإِّيَتاءِّ ذِّي اْلُقْرََب َويَ ن َْهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمْنَكرِّ َواْلب َ  ﴿ ْلَعْدلِّ َواإْلِّ ﴾  ْغيِّ يَعُِّظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ إِّنَّ اَّللََّ أَيُْمُر ابِّ
 .[90النحل: ]

 
 .العظيم اْلليل يذكركم، واشكروه على آالئه ونعمه يزدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون فاذكروا هللا

 
 
 


