
 توبةال.. }من آيات القرآن الكرمي{: برنامج                                                   زيد فوزى حممد أبو/ فضيلة الشيخ 
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  مسري شهاب/ األستاذ: املذيع

  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

وما  تبارك وتعاىلشرحاً آلية من آيات اهللا فيه تناول ن" آيات القرآن الكرمي"برنامج  من أول ناملن يتابعون
  .م والوعي والتدبرهيف حماولة للف صلى اهللا عليه وسلَّمابلها أو ما يوافقها من حديث النيب يق

  فوزي حممد أبو زيد /ضيفنا وضيف حضراتكم يف هذه احللقة الشيخ
  .فضيلةالشيخ كل سنة وحضرتك طيب ..الداعية اإلسالمي 

  :فضيلة الشيخ
  .هل احلُسىن وزيادةأن أمجعني من نت بالصحة والسعادة وجعلنا اهللا وإياك واملشاهديوأ

  :املذيع
  .ن نستمع هلذه اآلية العظيمة مث نعود بعد ذلك لتقدمي الشرح حوهلاأإمسح لنا 

     بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو  إِنَّ اَهللا قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا" 

يمحالر فُورر٥٣("  الْغمالز.(  
  .فضيلة الشيخ نريد شرحاً هلذه اآلية وأسباب نزوهلا وهل هي مكية أو مدنية:املذيع

  :فضيلة الشيخ
وردت يف قد ما، ورضي اهللا عنهوأسباب نزوهلا كما يرويها سيدنا عبد اهللا بن عباس  ،هذه اآلية مدنية

يا رسول اهللا إن دينك : وجنوا كثرياً، فقالواقتلوا كثرياً قد صحيح البخاري ومسلم، أن قوماً كانوا يف اجلاهلية 
  :سبحانه وتعاىلول اهللا  فعلناها، فرتل قحلق، ولكن هل لنا من توبة يف األعمال اليت

يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو  إِنَّ اَهللا تقْنطُوا من رحمة اِهللا قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال" 
يمحالر فُورر٥٣("  الْغمالز.(  

وهو لفظٌ فيه رقة وفيه : أمجعني يف أي زمان ومكان، وناداهم بلفظ عبادهففتح اهللا الباب للتوبة وللتائبني 
  .أُبتلوا ذه الذنوب وذه املعائب الذينلني وفيه فتح للباب هلؤالء 

  :يعين ارتكبوا كثرياً من املعاصي والذنوب، مث قال هلم مبشراً ،ووصفهم بأم أسرفوا على أنفسهم
  ).الزمر٥٣("  ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا" 

  ).الزمر٥٣(" يغفر الذُّنوب جميعا  إِنَّ اَهللا" :مث فتح الباب فقال
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  .تبارك وتعاىلمجيعاً يعين كل الذنوب عند اهللا بعد التوبة يغفرها الغفار : فتح الباب أكثر فقالمث

  :املذيع
  بعد التفسري العام هلذه اآلية ما املوضوع الذي خنرج به يف هذه احللقة؟

  :فضيلة الشيخ
  .سبحانه وتعاىلموضوع املغفرة والتوبة إىل اهللا هو املوضوع الذي حنتاجه مجيعاً 

  :املذيع
ديث عن املغفرة فكلنا يف حاجة إىل يثٌ ميس كل الناس تقريباً، واحلفضيلة الشيخ احلديث عن التوبة حد

فالكثريون يقعون يف حبائل الشيطان ويأتون الذنوب بقصد أو بغري قصد، فماذا تقول يف التوبة واملغفرة املغفرة، 
  واإلنابة إىل اهللا؟

  :فضيلة الشيخ
اإلنسان املؤمن علم اليقني بناءاً على نص هذه اآلية وغريها من النصوص اليت تشاها أن رمحة  املهم أن يعلم

اهللا واسعة تسع الناس مجيعاً فال يقنط من ذنبٍ عمله وييأس من رمحة اهللا، فإن القنوط من رمحة اهللا واليأس كبرية 
مهما فعل أمل أنه ما دام قد رجع إىل  يكون عنده دائماً وأبداًمن الكبائر ال ينبغي أن يتصف ا مؤمن قط، وإمنا 

، فإن اهللا هذا الذنب يف هذا الوقت وانتهي عن ،اهللا وندم على ما فعل وعزم على أن ال يعود إليه مرةً أُخرى أبداً
ترمذي وابن ماجة ال[).كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون:(صلى اهللا عليه وسلَّمعز وجل يغفر له ذنبه، قال 

  ]. والدارامي وأمحد عن انس بن مالك رضي اهللا عنه

، يعين كلما أذنب تاب، وكلما وقع يف الذنب رجع إىل حضرة ومل يقُل التائبون، فالتوابون صيغة مبالغة
  .تبارك وتعاىلحفظه حضرة عالم الغيوب إذا ال يستطيع أن حيفظ نفسه من الذنوب إال التواب، ألن اإلنسان 

  :يف حديثه اآلخر صلى اهللا عليه وسلَّمذلك يعلم علم اليقني قول الرسول ذا تذكر اإلنسان فإ
يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حىت تطلع الشمس من  إن اهللا يبسط(
  ].رواه مسلم عن أيب موسى رضي اهللا عنه[).مغرا

علينا جند أن أن أول فضل اهللا مغفرة الذنوب  تبارك وتعاىلفرضها اهللا  اليت ندما ننظر إىل ثواب العباداتوع
  :لفاعلها، فالصالة يقول فيها اهللا

 " وكُمعدضِ ياالرو اتاومرِ السملَ؟  ـفَاطوبِكُمذُن نم لَكُم رفغيفاطر١٠" ( ل .(  
  :صلى اهللا عليه وسلَّمللمغفرة وفيها يقول 

وات اخلمس كمثل رٍ عذبٍ بباب أحدكم يغتسل فيه مخس مرات، فهل يبقي ذلك من درنه ـ مثل الصل(
  ].رواه مسلم عن جابر رضي اهللا عنه[).كذلك الصلوات اخلمس ميحو اهللا ن اخلطايا: ، قالال قال: قالواـ أي وسخه شيئاً؟ 
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  :صلى اهللا عليه وسلَّموشهر رمضان الذي نصومه اآلن يقول فيه 

  ].الصحيحني عن أيب هريرة رضي اله عنه[).ناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبهاصام رمضان إميمن (

  :صلى اهللا عليه وسلَّمفإذا واظب على صالة القيام، قال 
  ].رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه ـ متفق عليه[).من قام رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه(

  :صلى اهللا عليه وسلَّمسلمون أمجعون يقول فيها هافت عليها املتياليت وفريضة احلج 
  ).من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أُمه(
  ]. رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه[

  :يف القرآنكل الطاعات تدعوا إىل مغفرة اهللا عز وجل، فكأن اهللا عز وجل كما قال إذن 
 "رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحالبقرة٢٢٢("  إِنَّ اهللا ي.(  

أي يحب أن يكون عباده املؤمنني دائمي التوبة حلضرته، مسارعني إىل املغفرة، وهو عز وجل حيب ذلك من 
  .عباده وحيقق هلم املراد

  : ذا داوموا على ذلك بدل اهللا سيئام حسناتفإ
 "اتنسح هِمئَاتيلُ اهللا سدبي كالفرقان٧٠("  فَأُولَئ.(  

جعل مكان كل ذنبٍ حسنة فضالً من اهللا وإكراماً من اهللا لعباد املؤمنني الذين نرجوا أن نكون منهم 
  .أمجعني

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم


