
ُاحدىُعشرةُمرةُوردُ:ُالتَّوابُ 
ُُوالالمُباأللفُمعرفاُمواضعُستةُفيُالقرآنُفيُالتوابُاهللُاسمُورد

ُ(2وبالضم3ُُوخمسُمراتُمنونا)بالفتح
 اقترنُب)الرحيم(ُتسعُمراتُوب)الحكيم(مرةُواحدةُومنفرداُمرةُواحدة

 ُالبقرة(33)ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ ُه وَُُِإنَّهُ َُعَلي هُُِفَ َتابََُُكِلَماتُ ُرَبِّهُُِِمنُ ُآَدمُ ُفَ تَ َلقَّى
ِمهُُِم وَسىُقَالََُُوِإذُ  مُُِيَاُِلَقو  ت مُ ُِإنَّك مُ ُقَ و  لَُُبِاتَِّخاِذك مُ َُأن  ف َسك مُ َُظَلم  ُِإَلىُفَ ت وب واُال ِعج 

ت  ل واُبَارِِئك مُ  رُ َُذِلك مُ ُأَن  ف َسك مُ ُفَاق   ُه وَُُِإنَّهُ َُعَلي ك مُ ُفَ َتابَُُبَارِِئك مُ ُِعن دََُُلك مُ َُخي  
ُالبقرة(45)ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ 

علَناُرَب ََّنا ِلَمي نَُُِواج  ِلَمةُ ُأ مَّةُ ُذ رِّيَِّتَناَُوِمنُ َُلكَُُم س  َناَُوت بُ َُمَناِسَكَناَُوَأرِنَاَُلكَُُم س  َُعَلي  
ُالبقرة(821)ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ َُأن تَُُِإنَّكَُ

ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ َُوَأنَاَُعَلي ِهمُ ُأَت وبُ ُفَأ وَلِئكََُُوبَ ي َّن واَُوَأص َلح واُتَاب واُالَِّذينَُُِإّلَُّ
ُالبقرة(861)

َبلُ ُه وَُُاللَّهََُُأنَُُّيَ ع َلم واَُأَلمُ  بَةَُُيَ ق  ُه وَُُاللَّهََُُوَأنَُُّالصََّدقَاتَُُِويَأ خ ذُ ُِعَباِدهَُُِعنُ ُالت َّو 
ُالتوبة(815)ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ 

ُلَِيت وب واَُعَلي ِهمُ ُتَابَُُث مَُُِّإَلي هُُِِإّلَُُّاللَّهُُِِمنََُُمل َجأََُُّلَُُأنُ َُوظَنُّواَُأن  ف س ه مُ َُعَلي ِهمُ ُاَقتُ َوضَُ
ُالتوبة(881)ُالرَِّحيمُ ُالت َّوَّابُ ُه وَُُاللَّهَُُِإنَُّ

َلَحاُتَابَاُفَِإنُ َُفآذ وه َماُِمن ك مُ ُيَأ تَِياِنَهاَُواللََّذانُِ ه َماُفََأع ِرض واَُوَأص  َُكانَُُاللَّهَُُِإنََُُّعن  
اُتَ وَّاب ا ُالنساء(86)ُرَِحيم 



َُجاء وكََُُأن  ف َسه مُ َُظَلم واُِإذُ َُأن َّه مُ َُوَلوُ ُاللَّهُُِبِِإذ نُُِِلي طَاعَُُِإّلََُُّرس ولُ ُِمنُ َُأر َسل َناَُوَما
تَ غ َفر وا تَ غ َفرَُُاللَّهَُُفَاس  ُالنساء(65)َُرِحيم اُتَ وَّاب اُاللَّهََُُلَوَجد واُالرَّس ولُ َُله مُ َُواس 

دَُُِفَسبِّحُ  تَ غ ِفر هُ ُرَبِّكَُُِبَحم  ُالنصر(3)ُتَ وَّاب اَُكانَُُِإنَّهُ َُواس 
َمت هُ َُعَلي ك مُ ُاللَّهَُُِفض لُ َُوَلو َّلُ  ُالنور(81)َُحِكيمُ ُتَ وَّابُ ُاللَّهََُُوَأنََُُّوَرح 

َتِنب واُآَمن واُالَِّذينََُُأي َُّهاُيَا َُوَّلَُُتَجسَّس واَُوَّلُُِإث مُ ُالظَّنُُِّبَ ع ضَُُِإنَُُّالظَّنُُِِّمنََُُكِثير اُاج 
مَُُيَأ ك لََُُأنُ َُأَحد ك مُ َُأي ِحبُُُّبَ ع ض اُبَ ع ض ك مُ ُيَ غ َتبُ  ت م وهُ َُمي ت اَُأِخيهَُُِلح  َُوات َّق واَُفَكرِه 

ُالحجرات(82)ُرَِحيمُ ُتَ وَّابُ ُاللَّهَُُِإنَُُّاللَّهَُ
التوبةُ(ُأصلُالتوبةُفيُاللغةُالرجوعُيقالُتابُوثابُوأنابُوآبُبمعنىُرجعُ)ُ

ُوالمرادُبالتوبةُهناُالرجوعُعنُالذنب
ُغاِفرُُِتعالىُوقولهَُعب ِدهُعَلىُيَ ت وبُ ُتَ ّوابُ ُوالّلهُ ُالّلهُُِِإلىُتاِئبُ ُتَ وَّابُ ُوَرجل

َدرَُُبهَُعَنىُيكونَُأنُيجوزُالت َّو بُوقاِبلُُِالذَّن بُِ ُكالَقولُالَمص 
ُيَ ت وبُ ُالتوَّابُ ُوالّلهُ ُِإليهُوَأنيب واُطَاعِتهُِإلىُع ود واَُأيَُجِميعاُ ُالّلهُِإلىُوت وب وا

َأف  َرح ُ ع ود ،َُعِنُالنَِّبيُِّصلىُاهللُعليهُوسلم،ُقَاَل:ُهللُ  بَِةَُعب ِدهَُِعب ِدُاهلِلُب ِنَُمس  ،ُبِتَ و 
ُنَ َزَلَُمن زّل ،َُوِبِهُ َُرج ل  َهاَُطَعام ه َُوَشَراب ه ُفَ َوَضَعُرَأ َسه ،ُِمن  َلَكة ،َُوَمَعه ُرَاِحَلت ه ،َُعَلي   َمه 

َُماُ ،َُأو  َُوال َعَطش  َتدََُّعَلي ِهُال َحرُّ ُرَاِحَلت ه َُحتَّىُاش  َُذَهَبت  َقَظ،َُوَقد  تَ ي   َمة ،ُفَاس  فَ َناَمُنَ و 
َمة ،ُث مََُّرَفَعُرَأ َسه ،ُفَِإَذاُرَاِحَلت ه َُشاَءُاهلل ،ُقَاَل:َُأر ِجع ُِإَلىَُمَكاِنيُفَ َرَجَع،ُ فَ َناَمُنَ و 

ُ)متفقُعليه(ُِعن َدهُ 
الحارثُبنُسويدُقالُدخلتُعلىُعبداهللُأعودهُوهوُمريضُفحدثناُبحديثينُ

ُحديثاُعنُنفسهُوحديثاُعنُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوُسلمُقالُ



ُبتوبةُعبدهدُفرحاُ:ُسمعتُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوُسلمُيقولُهللُأشُ
المؤمنُمنُرجلُفيُأرضُدويةُمهلكةُمعهُراحلتهُعليهاُطعامهُوشرابهُفنامُ

فاستيقظُوقدُذهبتُفطلبهاُحتىُأدركهُالعطشُثمُقالُأرجعُإلىُمكانيُالذيُُ
كنتُفيهُفأنامُحتىُأموتُفوضعُرأسهُعلىُساعدهُليموتُفاستيقظُوعندهُ

فرحاُبتوبةُالعبدُالمؤمنُمنُهذاُُراحلتهُوعليهاُزادهُطعامهُوشرابهُفاهللُأشد
ُبراحلتهُوزادهُ

)منُتوضأُفأحسنُالوضوءُثمُقالُ:ُأشهدُأنُّلُإلهُإّلُاهللُوحدهُّلُشريكُلهُوُ
وُاجعلنيُمنُالمتطهرينُُالتوابينأنُمحمداُعبدهُوُرسولهُاللهمُاجعلنيُمنُ

ُاّللبانيفتحتُلهُثمانيةُأبوابُالجنةُيدخلُمنُأيهاُشاءُ(
اللهمُاغفرُليُ"ُُُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُيقولُفيُدبرُالصالةرسولُُ:ُسمعت

وُتبُعليُإنكُأنتُالتوابُالغفورُ]ُمائةُمرةُ[ُ"ُ.ُاأللبانيُفيُ"ُالسلسلةُ
ُالصحيحةُ"

وعنُعبدُاهللُبنُمسعودُرضيُاهللُعنهُعنُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُقالُ
ُكمنُّلُذنبُلهُُ)ُحسنُلغيرهُ(ُُالتائب ُمنُالذنب

ُالتوابُالرحيم
اقترانُاّلسمينُيبينُدليالُعلىُرحمةُاهللُبعبادهُومظهراُمنُمظاهرُُرحمتهُانهُ

سبحانهُشرعُالتوبةُويقبلهاُويفرحُبهاُمعُاستغنائهُعزُوجلُعنُالعبادُوافعالهمُُ
ُفهوُسبحانهُرحيمُبعبادهُبالمغفرةُوالتوبةُوالودُُ
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