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لا (5)مّدقم

املقّدمة

احلمد هلل احلّي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم وصىّل اهلل عىل األمني عىل 
وأله  لعىل خلق عظيم( حممد  )وإنَّك  قال  كتابه حيث  واملمدوح يف  وحيه 

الّطاهرين الذين جعلهم قادة للعاملني. 

ـا بعُد: أمَّ

إنَّ التَّوبة باب مفتوح فتحه اهلل لعبادة؛ ليخرجهم من الّظلامت إىل النّور، 
الم(: »باب التَّوبة مفتوح ملن أرادها، فتوبوا إىل  قال أمري املؤمنني )عليه السَّ

اهلل توبة نصوحا«))(

وهو باب حرمة فمن دخله وجد اهلل تواًبا رحياًم، واّلذي فرض عىل نفسه 
وْبََة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُْفو عَِن  القبول تفضاًل وِمنَّة ِمنْه تعاىل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَْقبَُل التَّ
السَّيَِّئاتِ وَيَعَْلمُ مَا تَْفعَُلونَ﴾))( ما عىل اإلنسان إالّ أن يولج يف هذا الباب؛ 
النَّتيجة  يكونان  اللذين  السيئات  العفو وحمو  ارين من خالل  الدَّ ليفوز يف 

))( أبو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد: ) / )35.
ورى: 5). ))( الشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (6)

الطَّبيعيَّة للتوبة حسب املعطيات اإلهليَّة. 

املوضوع  صلب  يف  ندخل  ثمَّ  ومتهيد،  مقدمة  من  الكتيب  هذا  يتألف 
باآليات والّروايات،  القرآن والّسنة  التَّوبة معناها ووجودها يف  الذي هو 
ثمَّ أثبتنا أنَّ التَّوبة واجبة بالكتاب والّسنة واإلمجاع والعقل، بعد ذلك قلنا 
عىل أنَّ التَّوبة تشتمل عىل صفة العمومية: أي ال ختتص بشخص دون آخر 
وال بفئة دون أخرى وال بحال دون آخر، ثمَّ أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل دعا إىل 
التَّوبة، وكانت دعوته تعاىل من دخل باب التَّوبة ُيغفر له، وهي اّلتي كانت 
له ابتداًء، وهو اّلذي كتب عىل نفسه قبوهلا تفضاّل منه ورمحة، وتكلمنا يف 
مصداقني  وأخذنا  الّذنوب،  غفران  يف  وآثاره  الّدعاء  عن  األخرية  املحطة 
اهلل  ل  )عجَّ املنتظر  اإلمام  ودعاء  ألوالده،  يعقوب  اهلل  نبي  دعاء  للدعاء: 
وَمنّه  اهلل  بفضل  الكتيب  أهنيها  القدر  لشيعته وهبذا  يف(  الشَّ تعاىل فرجه 

واحلمد له أواًل وآخًرا. 

متهيد

ملَّا كان بحثنا عن التَّوبة، فارتأينا أن نمهد له واختارينا موضوع التمهيد عىل 
ئييس الذي قاد اإلنسان إىل التوبة؟ هو الذنب. بب الرَّ شكل سؤال، ما هو السَّ



(7)ديهمق

ء، يقال  نب يف األصل األخذ بذنب الشَّ اغب األصفهاين: والذَّ قال الرَّ
ء،  ذنبته أثبت ذنبه، ويستعمل يف كّل فعل يستوخم عقباه اعتباًرا بذنب الشَّ
نب ذنوب  نب تبعة اعتباًرا؛ ملا حيصل من عاقبته، ومجع الذَّ وهلذا يسمى الذَّ

قال تعاىل: ﴿فأخذهم اهلل بذنوهبم))(﴾))( 

مجع  وذنوبات  ذنوب  واجلمع  واملعصية،  واجلرم  اإلثم  نب:  والذَّ
اجلموع.)3(

فالّذنب يطلق عىل كّل ما يقرتفه اإلنسان من معايص للتشيعات اإلهليَّة 
اّلتي أوجبها اهلل عىل عباده، ويسمى مرتكبها مذنًبا؛ ونتيجة لذلك يستحق 
ازاء خمالفته ومعصيته، ومّلا كان يف هذه احلالة، فلم يرتكه  العقوبة  املذنب 
إنَّام فتح  الّذنوب،  اهلل عىل حالته هذه؛ ليصيبه اليأس، ويغرق يف بحر من 
فرًدا  ليكون  ليمة؛  السَّ وفطرته  املعتدل  مساره  إىل  لريجع  التَّوبة؛  باب  له 
واء املناسب  صحيًحا سامًلا مرَّ بحالة مرضيَّة فشفي منها؛ نتيجة لتناوله الدَّ
ا اإلنسان املذنب اّلذي ال يدخل هذا الباب مثله، مثل  التَّوبة، أمَّ أاَل وهو 
واء، فيستفحل عليه حتَّى يقيض عليه، فاإلنسان  املريض اّلذي ال يتناول الدَّ

))( آل عمران: )).
))( املفردات يف غريب القرآن: 88).

)3( ابن منظور، لسان العرب: 5 مادة )ذنب(



التوبة في املنظور اإلسالمي (8)

واالرشاد،  الوعظ  تأثري  من  فيمنعه  داؤه،  عليه  يستفحل  ذنوبه  كثرة  من 
وبالتَّايل من دخول التَّوبة الواسعة والتي هي رمحة للعباد، فاحلذر كّل احلذر 
املذنبني  من  األول  الّطراز  من  نصري  حتَّى  يطان  الشَّ ووسوسة  العناد  من 
الذين قفلت قلوهبم وعميت أبصارهم، فهم يف غفلة يتيهون، وعن اهلدى 
أمري  قال  قال:  نباته  بن  األصبغ  عن  اخلارسون،  هم  اآلخرة  ويف  عمون، 
الم(: »ما جفت الّدموع إاّل لقسوة القلوب، وما قست  املؤمنني )عليه السَّ
القلوب،  تقفل  التي  هي  الّذنوب  فكثرة  الّذنوب«))(  لكثرة  إال  القلوب 
واب وطريق املستقيم،  وجتعلها بعيدة كّل البعد من الّرجوع إىل سكة الصَّ
طريق  من  هلا  ويرسم  اهلدى  من  هلا  يقال  ممَّا  تفقه  فال  أكنّة،  عليها  وجتعل 
احلق، وعليه فليكن اإلنسان دائاًم يف ذكر اهلل تعاىل من هتليل أو تسبيح أو 
حتميد أو صالة أو غري ذلك حتَّى يكون قريًبا من اهلل َعزَّ وَجلَّ وبعيًدا عن 
)عليهم  أبيه  بن جعفر، عن  أخيه موسى  بن جعفر، عن  الغفلة، عن عيل 
يا موسى، ال  الم  السَّ عليه  إىل موسى  َعزَّ وَجلَّ  اهلل  »أوحى  قال:  الم(  السَّ
تفرح بكثرة املال وال تدع ذكري عىل كّل حالة، فأنَّ كثرة املال تنيس الّذنوب 
وأنَّ ترَك ذكري يقيس القلوب«))( إنَّ بعض األفعال اّلتي يقوم هبا اإلنسان 

ائع: ) / )8. دوق، علل الشَّ يخ الصَّ ))( الشَّ

ائع: ) / )8. دوق، علل الشَّ يخ الصَّ ))( الشَّ



(9)ديهمق

الّذكر كام يف هذه الرواية، والّذنوب  هلا آثار وضعية مثل كثرة املال وترك 
هلا آثار وضعية تؤثر حتَّى عىل نفس اإلنسان وتؤخر مسريته التَّكامليَّة اّلتي 
املجتمع،  يف  منتًجا  يكون  ممًّا  أكثر  مستهلًكا  فرًدا  فيكون  منه،  اهلل  أرادها 
القلب  يرتكبها اإلنسان مرًضا يصيب  اّلتي  املعايص  القرآن بعض  واعترب 
هُ مَرًَضا وََلهُمْ عََذابٌ َألِيمٌ بِمَا  كالنّفاق قال تعاىل ﴿فِي ُقُلوبِِهمْ مَرَضٌ َفزَادَهُمُ اللَّ
َكاُنوا يَْكذِبُونَ﴾))( وهذا املرض يرتك آثار وخيمة عىل نفسيَّة اإلنسان 
حتَّى أنَّه يؤثر عىل تصورات اإلنسان للمسائل واألمور التي يتعاطاها قال 
رِْض َقاُلوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  : ﴿وَإَِذا قِيَل َلهُمْ َل ُتْفسِدُوا فِي اْلَ اهلل َعزَّ وَجلَّ

َأَل إِنَّهُمْ هُمُ الْمُْفسِدُونَ وََلكِنْ َل يَشْعُرُونَ﴾))(

قال يف األمثل )3( )إذا كان الفرد مؤمنًا، فاإليامن يتجىّل يف كّل وجوده، 
اجلسم  وازدواجيَّة  انحرافه  عىل  يدالن  وباطنه  فظاهره  منحرًفا،  كان  وإذا 
يف  واالنفصال  الّتضاد  من  نوع  أنَّه  اضافية،  وعلة  آخر  مرض  والّروح 
خصيَّة اإلنسانيَّة: يف قلوهبم مرض وبام أّن ِسنَّة اهلل يف الكون اقتضت أن  الشَّ
يتيرس الّطريق لكل سالك، وان تتوفر سبل التقدم لكل من جيهد يف وضع 

))( البقرة: 0).
))( البقرة: ))و )).

ريازي: ) /.94 يخ نارص مكارم الشَّ )3( للشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (10)

يف  وأفكاره  اإلنسان  أعامل  تكريس  أنَّ  اخرى:  وبعبارة  طريق  عىل  قدمه 
خط معني، تدفعه نحو االنغامس والّثبات يف ذلك اخلط فقد أضاف القرآن 
املؤمنني  وأمري  القلب  يصيب  مرض  فالنّفاق  مرضا(  اهلل  فزادهم  قوله: 
الم(  السَّ )عليه  فيقول  رائع،  بوصف  املنافقني  لنا  يصف  الم(  السَّ )عليه 
الون  الضَّ م  فأنَّ النّفاق،  أهل  وأحّذركم  اهلل  بتقوى  اهلل  عباد  »أوصيكم 
ويعمدونكم  افتناًنا،  ويفتنون  الواًنا  يتَلونون  املزلون،  الون  الزَّ و  املضلون، 
بكّل عامد ويرصدونكم بل مرصاد قلوهبم دوية، وصفاصهم نقية يمشون 
العباء  الداء  وفعلهم  شفاء  وقوهلم  دواء  وصفهم  الرضاء  ويدبون  اخلفاء 
رسيع  طريق  بكّل  هلم  جاء،  الرَّ ومقتطوا  البالء،  ومؤكدوا  خاء  الرَّ حسدة 
ويرتاقبون  الّثناء  يتقارضون  دموع  شجو  كّل  وإىل  شفيع،  قلب  كّل  وإىل 
آثار  تكون  وهكذا  كشفوا....«))(  عذلوا  وان  احلفو))(  سألوا  ان  اجلزاء: 

الذنوب ختتلف باختالفها.

نوب اآثار الذَّ

للذنوب آثار وضعية تركت بصامهتا عىل مرتكبيها وكان أثقال أوزارها 
عىل مرتكبيها، فحّطت من أعامهلم، وخّففت كفة أوزاهنم، وكثرت سيئاهتم، 

))( احلفوا بالغوا يف الّسؤال واحلو، وان عذلوا اي الموا، كشفوا اي فصحوا من يلومونه.
))( رشح حممد عبده، هنج البالغة: )38.



اثآ
ر
(11)ونَّذما 

فكانت عاقبتهم سوءًا ومن هذه اآلثار: 

وخبث  النّيَّة  كسوء  الّدعاء  استجابة  من  مانًعا  الذنوب  تكون  أن   -(
يرة وتأخري الّصلوات املفروضة حتَّى تذهب أوقاهتا، وترك التَّقرب إىل  الرسَّ
دقة واستعامل البداء والفحش من القول، روي عن رسول  اهلل تعاىل بالصَّ
اهلل صىّل اهلل عليه وأله »إنَّ اهلل ال حيب كّل فاحش متفحش«))( وقال عيل 
ب«))(  ا تطفئ اخلطيئة وتطفئ غضب الرَّ الم(: »صدقة الّس فأنَّ )عليه السَّ

جاء كاليأس من روح اهلل والقنوط من رمحة اهلل  )- ومنها ما يقطع الرَّ
والثقة بغري اهلل والّتكذيب بالقدر قال تعاىل: ﴿وَمَنْ يَْقنَُط مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّ 

الُّونَ﴾)3( الضَّ

ما  بالقامر وتعاطي  والّلعب  اخلمر  العصم كشب  ما هيتك  3- ومنها 
يضحك النَّاس من الّلهو واملزاح وذكر عيوب النَّاس، ولذا ورد يف دعاء 
كميل بن زياد: »الّلهمَّ اغفر يل الّذنوب اّلتي هتتك العصم...« وكذلك ورد 

يف املزاح:

وقول  عليك،  فيجرتئ  الدينء  وال  عليك  فيحقد  الشيف  متازح  ال 

))( كنز العامل: 78 / )8).
ائع: ) / 47). دوق، علل الشَّ يخ الصَّ ))( الشَّ

)3( احلجر: 56.



التوبة في املنظور اإلسالمي (12)

اعر الشَّ

ــه  ــإن جالب إيــــــاك إيــــــاك املـــــــزاح ف وللرش  ــاء  دع الــرش  إىل 

وقالت امرأة:

ــاك املــــــزاح فــإنــه  ــ يطّمع فيك الطفل والّرجل النَّذالوإيــــــاك إيـ

حيائه  بعد  الوجه  ماء  ِذاّلويذهب  صاحبه  العز  بعد  ويــورث 

املظلوم  معاونة  وترك  امللهوف  اغاثة  كرتك  البالء  ينزل  ما  ومنها   -4
وتضييع األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الم( أنَّه قال لكميل بن زياد: »يا كميل،  روي عن أمري املؤمنني )عليه السَّ
ُمْر أهلك أن يروحوا يف كسب املكارم، ويدجلوا يف حاجة من هو نائم، فو 
الذي وسع سمعه األصوات، مامن أحد أودع قلًبا رسوًرا إاّل وخلق اهلل 
له من ذلك الرّسور لطًفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كاملاء يف انحداره 
بن  كميل  دعاء  يف  ورد  وكذلك  االبل())(  غريبة  تطرد  عنه  يطردها  حتَّى 

زياد )الّلهمَّ اغفر يّل الّذنوب اّلتي تنزل البالء«

واألقوال  الفاجرة  واليمني  حم  الرَّ لقطيعة  الفناء  يعجل  ما  ومنها   -5
َأنْ  يُْتمْ  تَوَلَّ إِنْ  عَسَيُْتمْ  تعاىل:﴿َفهَْل  اهلل  قال  املسلمني  طرق  وسد  الكاذبة 

))( هنج البالغة قصار احلكم: 57).



اثآ
ر
(13)ونَّذما 

عُوا َأرْحَامَُكمْ﴾))( وقال أيًضا: »ويقطعون ما امر  ُتْفسِدُوا فِي اْلَرِْض وَُتَقطِّ
العسكري  اإلمام  عن  وروي  االرض())(  يف  ويفسدون  يوصل  ان  به  اهلل 

الم( قوله: »جعلت اخلبائث يف بيت، وجعل مفاحته الكذب«)3( )عليه السَّ

اجلانب  إىل  الفردي  اجلانب  من  الّذنوب  آثار  تتعدى  أن  يمكن   -6
واجلفاف  كالفقر  اجتامعية  كوارث  إىل  الّذنوب  فتتحول  االجتامعي، 
فشا  »إذا  الم(:  السَّ )عليه  ادق  الصَّ اإلمام  فقال  والكرامة  العّزة  وذهاب 
أربعة ظهرت أربعة، إذا فشا الّزنا ظهرت الّزلزلة وإذا فشا اجلور يف احلكم، 
أحتبس القطر، وإذا خفرت الّذمة أديل ألهل الّشك من أهل اإلسالم، وإذا 

منعوا الّزكاة ظهرت احلاجة«)4( 

وهذه هي آثار الّذنوب التي تفقر الّظهر وتؤدي بصاحبها إىل نار جهنم، 
له ذنوبه، فتكون  يتوب عاّم فعله من ذنب وتغفر  لكن اإلنسان يمكن أن 
الّتوبة سبًبا لغفران الّذنوب التي هي عبارة عن النَّدم عىل ما فات والعمل 

فيام هو آت كام سيتضح ان شاء اهلل تعاىل.

))( حممد: )).
))( الرعد: 5).

هيد األول، الّدرة الباهرة: 43. )3( الشَّ
يعة: )) / 4)5. )4( احلّر العاميل، وسائل الشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (14)

التَّوبة 

توب: التَّوبة: 

الرجوع من الّذنب، وتاب إىل اهلل يتوب توًبا وتوبة ومتاًبا، أناب ورجع 
عن املعصية إىل الّطاعة ورجل تّواُب: تائب إىل اهلل، واهلل تواب يتوب عىل 

وِْب﴾))(  نِْب وََقابِِل التَّ عبده وقوله تعاىل ﴿َغافِِر الذَّ

عن  جوع  الرَّ الّتوبة  )معنى  احليل:))(  والعاّلمة  املفيد  الشيخ  وقال 
املعصية(.

وقال يف جممع الفائدة:)3( )الّتوبة: هي النَّدامة والعزم عىل عدم الفعل؛ 
ذلك  غري  يكن  ومل  اهلل  ألمر  وامتثااًل  رشًعا  ممنوًعا  قبيًحا  نب  الذَّ لكون 

مقصوًدا.

ا عبارة عن: وجاء يف تعريف التَّوبة أهنَّ

أ: النَّدم، تكون الّذنوب حائلة دون القرب من اهلل تعاىل، والّتأسف عىل 
ما صدر سواء كان فعاًل حمرًما أو ترًكا واجًبا وهذا الّتأمل والّتأسف يسمى 

))( ابن منظور، لسان العرب: ) / 55 )مادة توب( 
))( أوائل املقاالت وكشف املراد: 99، 63).

)3( املحقق األردبييل: )) / رشح ))3.



ثتاذ (15)ماور

ندًما))( 

قال يف جممع البيان:))( )التَّوبة: النَّدم عىل املعصية مع العزم عىل أن ال 
يعود إىل مثلها يف القبح وجاء يف احلديث »النَّدم توبة«)3(

ويف حديث آخر )النَّدم أحد التَّوبتني(

التَّوبة  الم( يف طلب  السَّ العابدين )عليه  وقد ورد يف دعاء اإلمام زين 
ك ملعصيتك  »الّلهمَّ إْن يكن النَّدم توبة إليك، فأنا أندم النَّادمني وإْن يكن الرتَّ
من  لك  فأّن  الّذنوب،  حطة  االستغفار  يكن  وإْن  املنيبني  أول  فأنا  إنابة، 

املستغفرين«

ب: وينبعث من القلب أثر هذا النَّدم حالة أخرى تسمى إرادة وقصد 
إىل فعل له تعلق باحلال، فيرتك الذنب.

فات  ملا  والتَّاليف  مستقباًل،  الّذنب  ترك  عىل  بعزمه  واالستقبال:  ج- 
باجلرب والقضاء.

معصية،  لكوهنا  املعصية؛  عىل  النَّدم  هي  )التَّوبة  احليل:  العاّلمة  قال 

))( حممد مهدي النراقي، جامع السعادات: 3 / 50.
يخ الّطربيس: 3 / )39. ))( للشَّ

)3( مسند أمحد: ) / 376.



التوبة في املنظور اإلسالمي (16)

والعزم عىل ترك املعاودة يف املستقبل.

حال  من  الّتوبة  تسمى  املكلف  عند  احلاصلة  الّثالثة  األمور  هذه  إذن 
التَّأمل والتَّأسف الذي يولد النَّدامة ومن أثر النَّدامة الذي يولد حالة اإلرادة 
نب  نب واحلالة الثَّالثة التي متثل العمل فيرتك املكلف الذَّ والقصد برتك الذَّ
مستقباًل وقضاء مافات ومنه أداء ما تعلقت الّذمة به من حقوق اهلل وحقوق 
الم( قال: »التَّوبة  العباد، وهذا املعنى ورد يف حديث أمري املؤمنني )عليه السَّ
اإلعادة،  وللفرائض  النَّدامة،  الّذنوب  املايض من  أشياء: عىل  جيمعها ستة 
نفسك  تريب  وأن  تعود،  أن ال  تعزم  وأن  واستحالل اخلصوم،  املّظامل،  ورد 
يف طاعة اهلل كام ربيتها يف معصية اهلل، وان تذيقها مرارة الّطاعة كام أذقتها 

حالوة املعصية«))( 

ايف: ))( )التَّوبة بمعنى الّرجوع واإلنابة، فإذا ُنسبت إىل  ويف تفسري الصَّ
ولعّل  ب)إىل(  تعدت  العبد  إىل  نسبت  وإذا  ب)عىل(  تعدت  تعاىل  اهلل 
األول لتضمني معنى اإلشفاق والعطف، ومعنى التَّوبة من العبد رجوعه 
إىل اهلل تعاىل بالّطاعة واالنقياد بعد ما عصا وعتا. ومعناها من اهلل رجوعه 
بالعطف عىل عبده باهلامه التَّوبة أواًل، ثمَّ قبوله إّياها منه آخًرا، فلله توبتان 

يخ فخر الدين الّطرحيي: جممع البحرين: ) / 5). ))( الشَّ
))( للفيض الكاشاين ج) ص05)



(17)ماوثتاذ يذمادوولذ

وَّابُ  هَ هُوَ التَّ وللعبد واحدة بينهام قال اهلل تعاىل: ﴿َثمَّ تابَ عََليِْهمْ لِيَُتوبُوا إِنَّ اللَّ
الرَّحِيمُ﴾))( أي أهلمهم التَّوبة لريجعوا، ثمَّ إذا رجعوا قبل توبتهم؛ ألنَّه هو 

حيم. التَّواب الرَّ

التوبة يف القراآن 

جاء القرآن الكريم بآيات مبينة وحاثة عىل التَّوبة منها: ـ
يَُتوبُونَ مِنْ  ُثمَّ  يَعْمَُلونَ السُّوءَ بِجَهَاَلةٍ  ذِينَ  لِلَّ هِ  وْبَُة عََلى اللَّ ﴿إِنَّمَا التَّ  -1

هُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾))( هُ عََليِْهمْ وََكانَ اللَّ َقِريٍب َفُأوَلئِكَ يَُتوبُ اللَّ

ايف وال نكرر.  تبنّي معنى التوبة فيام تقدم عىل تفسري الصَّ

قال يف جممع البيان)3( )إنَّ كلَّ معصية يفعلها العبد جهالة وإن كان عىل 
ابن عباس وعطاء  للعبد عن  اليها اجلهل وزينها  العمد، ألّنه يدعو  سبيل 
الم( فأنَّه قال: »كل  وجماهد وقتادة وهو املروي عن أيب عبد اهلل )عليه السَّ
ذنب عمله العبد وإن كان عامًلا، فهو جاهل حني خاطر بنفسه يف معصية 
فعلتم  ما  علمتم  )هل  إلخوته:  يوسف  قول  تعاىل  اهلل  حكى  فقد  رّبه، 

))( التوبة: 8)).
))( النساء: 7).

يخ الّطربيس: 3 / 43. )3( للشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (18)

بأنفسهم  إذ كنتم جاهلون( فنسبهم إىل اجلهل ملخاطرهتم  بيوسف وأخيه 
يف معصية اهلل« وقال مثل ذلك العيايش يف تفسريه))(

ع من دائرة التَّوبة ليكن اإلنسان  الم( بقوله هذا وسَّ فاإلمام )عليه السَّ
ائرة،  الدَّ هذه  لدخول  والّتشجيع  احلث  من  نوع  وهذا  دخوهلا،  يف  يطمع 
باهبا  وفتح  التي جعلها  تعاىل  اهلل  الواسعة من رمحة  املساحة  ودخول هذه 
غرية،  للتائبني، فام عىل اإلنسان املذنب إاّل االلتفاتة البسيطة والقدحة الصَّ
وإذا به داخل إىل هذه الّدائرة من رمحته تعاىل التي وسعت كّل يشء، فإذن 
بانية؛  محة الرَّ احة اإلهليَّة والرَّ اإلنسان عليه أن يبدأ بخطوة؛ ليتقرب من السَّ
العاملني  رّب  املستقيم وإىل رشيعة رسول  الّطريق  إىل  ذنوبه ويرجع  ليغفر 
عن  العمل  اتيان  األعامل  باب  يف  اجلهالة  )إنَّ  امليزان:))(  صاحب  قال 
هوة والغضب من غري عناد مع احلق، ومن خواص هذا  اهلوى، وظهور الشَّ
ادر عن جهالة أن إذا سكنت ثورة القوى ومخد هليب الشهوة او  الفعل الصَّ
الغضب بإقرتاف للسيئة او بحلول مانع او بمرور زمان او ضعف القوى 
النَّدامة  وبانت  اجلهالة،  وزالت  العلم  إىل  اإلنسان  عاد  مزاج،  او  بشيب 
صدوره  فإنَّ سبب  ذلك،  ونحو  وتعمد  عناد  ادر عن  الصَّ الفعل  بخالف 

))( حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش: ) / 8)).
))( للسيد الّطباطبائي: 4 / 39)-40).



(19)ماوثتاذ يذمادوولذ

أمًرا  بل  النَّفسانيَّة  القوى والعواطف واألميال  مل يكن طغيان يشء من  ملا 
يسمى عندهم بخبث الّذات ورداءة الفطرة ال يزول بزوال طغيان القوى 
من  يلحقه  أن  غري  من  احلياة  بدوام  نوًعا  دام  بل  بطيًئا  أو  رسيًعا  االميال 

قريب إاّل أن يشاء اهلل(

الم(: )... وان كان عامًلا فهو  وهبذا توضح أكثر قول اإلمام )عليه السَّ
كان  وإن  اإلنسان  يرتكبه  ذنب  كل  يشمل  بجهالة  وء  السَّ فعمل  جاهل. 
أو  لشهوة  الّذنب؛  يرتكب  اإلنسان  بأنَّ  هنا  العمد  من  واملقصود  عامًدا 
غضب أو هوى أو غري ذلك الذي حيصل النَّدم عنده رسعان ما تزول هذه 
بارصار  الّسوء  يعمل  الذي  واملكابر  املعاند  ا  أمَّ بالتَّوبة.  عنه  املعرب  األمور 

وترقب، فهو بعيد عن التَّوبة إاّل أن يشاء اهلل.

اإلنسان  وجتعل  نطاقها  وتوّسع  التَّوبة  عىل  حتث  املباركة  اآلية  فهذه 
الواسعة  ومساحتها  الكبرية  دائرهتا  منها، وذلك من خالل  املسافة  قريب 
إىل  رجع  قد  اإلنسان  سيكون  وهبذا  املتقدم،  باملعنى  العامة  شملت  التي 
هَ  يعة املقدسة بعد االنحراف عنها وقال قال اهلل تعاىل: ﴿إنَّ اللَّ سكة الشَّ

وَّابنِيَ وَيُحِبُّ الْمَُتَطهِِّرينَ﴾))( يُحِبُّ التَّ

))( البقرة: ))).



التوبة في املنظور اإلسالمي (20)

املبحوثة  اآلية  منها يف  املراد  اجلهل  كلمة  )ان   )(( األمثل  قال صاحب 
هنا هو طغيان الغرائز، وسيطرة األهواء اجلاحمة وغلبتها عىل صوت العقل 
وااليامن، ويف هذه الصورة وان مل يفقد املرء العلم باملعصية، إاّل أنَّه عندما 
واثره،  مفعوله  ويفقد  العلم  دور  ينتفي  اجلاحمة،  الغرائز  تأثري  حتت  يقع 
الذنب عن جهل  يكن  مل  إذا  ا  أمَّ للجهل عماًل  العلم ألثره مساو  وفقدان 
وغفلة، بل كان عن انكار حلكم اهلل سبحانه وعناد وعداء فإن ارتكاب مثل 
هذا الذنب ينبيء عن الكفر وهلذا ال تقبل التَّوبة منه إاّل أن يتخىل عن عناده 

وعدائه وانكاره ومترده(

احة اإلهليَّة  السَّ قريًبا من  تقدم عرفنا كيف يكون اإلنسان  ما  إذن بكل 
اّلتي رسمها اهلل سبحانه وتعاىل  التَّوبة  إذا أرتكب ذنًبا؟ وذلك من خالل 
للمذنبني وحّدد رشوطها من ضمنها أن يكون ارتكاب الّسوء بجهالة التي 
كانت دائرته وسيعة ومنعها من املعاند املنكر حلكم اهلل تعاىل الذي يكون 
كان  وإذا  كافر،  شخص  هكذا  مثل  عىل  ويطلق  وعداء،  عناد  عن  انكاره 
كذلك حتَّى ولو حتققت منه التَّوبة، فإهنا ال تقبل ألنَّه مل يرتكب الّذنب عن 
السُّوءَ  يَعْمَُلونَ  ذِينَ  لِلَّ ه  اللَّ عََلى  وْبَُة  التَّ ﴿إِنَّمَا  تقول:  الكريمة  واآلية  جهالة 
ه عَلِيمًا  ه عََليِْهمْ وكانَ اللَّ بِجَهاَلةٍ ُثمَّ يَُتوبُونَ مِنْ َقِريٍب َفُأولئِكَ يَُتوبُ اللَّ

ريازي: 3 / 55). يخ نارص مكارم الشَّ ))( الشَّ



(21)ماوثتاذ يذمادوولذ

حَكِيمًا﴾))(

وإحلاد  كفر  عن  نب  الذَّ ارتكب  فأنَّه  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
وانكار وعناد، ثمَّ انظر أهّيا القارئ الكريم إىل مساحة التَّوبة الواسعة التي 
درائن  من  البش  ألنقاذ  منه  رمحة  لتكون  لعباده؛  وَجلَّ  َعزَّ  املوىل  رسمها 
نار  املستقيم، وتنجيهم من  الّطريق  إىل  الّذنوب وأوساخ اخلطايا وهتدهيم 
الم( قال:  أحاطت هبم رسادقها وهلذا املعنى أشار أمري املؤمنني )عليه السَّ
»إنَّه قيل له فإن عاد وتاب مراًرا قال يغفر اهلل له قيل اىل متى قال حتى يكون 

الشيطان هو املحسور))(«)3(

الم( يف دعائه  وكذلك اشار اىل هذا املعنى اإلمام زين العابدين )عليه السَّ
أعصك  مل  »...إهلي  الم(:  السَّ )عليه  فقال  رمضان  شهر  سحر  يف  الّطويل 
لعقوبتك  بأمرك مستخف، وال  لربوبيتك جاحد، وال  وأنا  حني عصيتك 
نفيس  متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت يل  بوعيدك  متعرض، وال 

ن سرتك املرض عيل....« وغلبني هواي وأعانني عليها شقويت وغرَّ

))( النّساء: 7). 
))( املراد باملحسور يف الرواية: ذو الكاللة واالعياء واملالمة والّتعب أي الهناية لقبول الّتوبة 

إاّل أن يكل الشيطان.؟ فال خيدعه فال يعيص اهلل حّتى حيتاج إىل توبة جديدة.
ايف: ) / )43. )3( الفيض الكاشاين، تفسري الصَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (22)

2- قال اهلل تعاىل ﴿وَإَِذا جَاءََك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَِآيَاتِنَا َفُقْل سَلَمٌ عََليُْكمْ 
َكَتبَ رَبُُّكمْ عََلى نَْفسِهِ الرَّحْمََة َأنَّهُ مَنْ عَمَِل مِنُْكمْ سُوءًا بِجَهَاَلةٍ ُثمَّ تَابَ 

مِنْ بَعْدِهِ وََأصَْلحَ َفَأنَّهُ َغُفورٌ رَحِيمٌ﴾))(

الم( قال: »رحم اهلل عبًدا  عن أيب عمر الّزبيدي، عن أيب عبد اهلل )عليه السَّ
تاب إىل اهلل قبل املوت، فأنَّ التَّوبة مطهرة من دنس اخلطيئة، ومنقذة من شفا 

اهللكة فرض اهلل هبا عىل نفسه لعباده الصاحلني فقال: كتب ربكم....«))(

وقال يف جممع البيان:)3( )فقيل نزلت: يف الذين هنى اهلل َعزَّ وَجلَّ نبيَّه 
الذي  هلل  احلمد  وقال:  الم  بالسَّ بدأهم  رآهم  إذا  النَّبي  وكان  طردهم  عن 
الم وقيل: أنَّ مجاعة أتوا رسول اهلل  جعل يف أمتي من أمرين أن أبدأهم بالسَّ
صىّل اهلل عليه وأله، فقالوا أصبنا ذنوًبا كثرية، فسكت عنهم رسول اهلل صىّل 

اهلل عليه وأله فنزلت اآلية( 

الم( يرتحم عىل من يتوب، ويدعو  ألمهية التَّوبة نرى اإلمام )عليه السَّ
اهلل له بذلك وكيف ال تكون مهمة؟ وهي اّلتي ختلص اإلنسان من عقاب 
اخلطيئة وروثها  املذنب يف دنس  تطهر  ا  أهنَّ إىل  إضافة  ونار رسمدية،  دائم 

))( األنعام: 54،
))( حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش: ) / )36.

يخ الّطربيس: 4 / 65. )3( الشَّ



(23)ماوثتاذ يذمادوولذ

وجتعله طاهًرا، فينظم إىل زمرة املتطهرين الذين ينالون وسام املحبة من اهلل 
وَّابنِيَ وَيُحِبُّ الْمَُتَطهِِّرينَ﴾))( وكذلك التَّوبة تنقذ  هَ يُحِبُّ التَّ تعاىل ﴿إِنَّ اللَّ
املذنب من هالك حقيقي ينتظره، وإذا بالنَّفحات اإلهليَّة هتب عليه، فتنشله 

يعة اإلهليَّة بعد انحرافه عنها. ممَّا هو فيه، فرتجعه إىل سكة الشَّ

قال يف امليزان: ))( ) يأمر اهلل سبحانه فيها نبيه صىّل اهلل عليه وأله بعدما 
يتلطف هبم ويسلم عليهم ويبش من  ان  املؤمنني عن نفسه  هناه عن طرد 
تاب منهم عن سيئة توبة نصوًصا بمغفرة اهلل ورمحته فتطيب بذلك نفوسهم 

ويسكن طيش قلوهبم ويتبني بذلك:

يئات  أواًل: إنَّ اآلية من آيات التَّوبة انام تتعرض للتوبة عن املعايص والسَّ
دون الكفر والشك بدليل قوله )ومن عمل منكم( أي املؤمنني بآيات اهلل.

ثانًيا: إنَّ املراد باجلهالة ما يقابل اجلحود والعناد.

التوبة  حتقق  عىل  للداللة  )أصلح(  بقوله  )تاب(  قوله  تقيد  أن  ثالًثا: 
بحقيقتها.

محة لكنَّها التظهر وال تؤثر أثرها إاّل إذا  رابًعا: إنَّ اهلل كتب عىل نفسه الرَّ

))( البقرة: ))).
))( للسّيد الّطباطبائي: 7 / 05).



التوبة في املنظور اإلسالمي (24)

عمل بعض عباده سوء بجهالة، ثمَّ تاب من بعده واصلح قال يف األمثل: 
))( )تأمر اآلية رسول اهلل صىّل اهلل عليه وأله أن ال يطرد أي شخص مؤمن 

مهام تكن طبقته وظروفه وعنرصه بل عليه أن ينظر إىل اجلميع بعني املساواة 
وأن حيتضنهم ويعمل عىل اصالحهم حتَّى وان كانوا ملوثني بالّذنوب(

ومن هنا نتعلم كيف نتعامل مع املذنبني؟ بل مع أنفسنا إن كنَّا مذنبني 
هل نرتكها؟ كال ثمَّ كال علينا أن نبذل قصارى جهدنا؛ لنكون يف حضرية 
التَّائبني نحاول أن نجذب املذنبني ونضمهم إىل هذه احلضرية املباركة التي 
دعانا اهلل إليها وأمر رسوله صىّل اهلل عليه وأله باحتضان اصحاهبا والعمل 
عىل اصالحهم من خالل التَّوبة عىل مامىض والقضاء فيام آت، والعمل فيام 
ري عىل اخلط املستقيم، ونستفاد من النَّكسة  يكون واالرصار عىل ذلك، والسَّ
التي نمّر هبا ونجعلها أمام أعيننا كحاجب يمنعنا من تكرار ارتكاب الّذنوب 
واآلثام وال نكون من الّزمرة اجلاحدة ألحكام رهّبا املتمردة عىل نعمته، فال 
املعايص  براثن  اّلتي ال جتتمع مع  بانيَّة والتَّوبة اإلهليَّة  الرَّ النَّفحات  تشملنا 

وقبائح الّذنوب اّلتي ترتكب من العايص الكافر، فنكون من اخلارسين.

هَ يَُتوبُ عََليْهِ إِنَّ  3- قال تعاىل ﴿َفمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ُظْلمِهِ وََأصَْلحَ َفِإنَّ اللَّ

))( للشيخ نارص مكارم الّشريازي: 4 / 307.



(25)ماوثتاذ يذمادوولذ

هَ َغُفورٌ رَحِيمٌ﴾))( اللَّ

قال يف جممع البيان:))( )فمن تاب من بعد ظلمه( أي: أقلع وندم عىل 
الح  الصَّ الفعل  وفعل  أي:  )واصلح(  قة  بالرسَّ الّظلم  فعل  من  منه  ماكان 
عن  هبا  العقاب  بإسقاط  توبته  يقبل  أي:  عليه(  يتوب  اهلل  )فإن  اجلميل 
فائدة  فيه  التَّائب  عىل  يتوب  بأنَّه  اهلل  ووصف  منها،  تاب  التي  املعصية 
التَّوبة، ولذلك وصف  فعل  للعايص يف  ترغيًبا  أنَّ يف ذلك  عظيمة، وهي 

حيم( نفسه تعاىل بالتَّواب الرَّ

ثمَّ أصلح ومل حيم  توبة  بعد ظلمه  تاب من  )فمن  امليزان:)3(  وقال يف 
قة وهذا أمر يستثبت به معنى التَّوبة فأنَّ اهلل يتوب عليه ويرجع  حول الرسَّ

محة ألنَّ اهلل غفور رحيم( إليه باملغفرة والرَّ

ويف الّدر املنثور)4( أخرج أمحد وابن جرير وابن أيب حاتم عن عبد اهلل 
بن عمر: إنَّ امرأة رسقت عىل عهد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وأله، فقطعت 
يدها اليمنى فقالت: هل يل من توبة يارسول اهلل؟ قال: نعم أنت اليوم من 

))( املائدة: 39.
))( للشيخ الطربيس ج3 ص)33
)3( للسيد الّطباطبائي: 5 / 330.

)4( جالل الّدين الّسيوطي، الّدر املنثور يف الّتفسري باملأثور: ) / )8).



التوبة في املنظور اإلسالمي (26)

خطيئتك كيوم ولدتك أمَّك فنزل اهلل يف سورة املائدة: )فمن تاب من بعد 
ظلمه....(

الغّي  طريق  عن  ورجع  تاب  من  عىل  يتوب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن 
املقدسة ووضع مساره  الّشيعة  التي رسمته  العدل واالصالح  إىل طريق 
التَّوبة  فباب  املستقيمة،  ة  املحمديَّ والّسكة  األصلية  اجلادة  عىل  املنحرف 
عليه  فام  املكلف  بيد  القارب  حبل  فبقى  حيم،  الرَّ الغفور  هو  واهلل  واسع 
يرى  به  وإذا  التَّوبة  بمقدحة  قلياًل ويقدح عقله وفكرة  نفسه  أن حيرك  إاّل 
واب مبتعًدا عن طريق الّذنوب واآلثام، وهذا  نفسه عائًدا إىل الّطريق الصَّ

ال حيتاج اىل مزيد عناء وتعب. 

عدة  فتجمعت  عليها،  الناس  فطر  اّلتي  اهلل  فطرة  الفطرة  طريق  ألنَّه 
هذا  عن  ينحرف  جعلته  ذلك  وغري  وشيطان  وشهوة  هوى  من  عوامل 
أن  يستطيع  الذي  فهو  املكلف  بيد  الكرة  بالتَّايل  اإلهلي،  الفطري  املسار 

حيركها ويدخلها يف هدف التَّوبة الواسع، فيفوز يف الدارين.

قال يف األمثل:))( )فمن تاب من بعد ظلمه....( فهي تفتح ملن أرتكب 
هذه املعصية )الرسقة( باب العودة والّتوبة. 

))( الَشيخ نارص مكارم الشريازي: 3 / 706-705.



(27)ماوثتاذ يذمادوولذ

ا تسقط عنه  سؤال: هل الّتوبة وحدها تكفي لغفران الذنب فقط أم أنَّ
حد أو عقوبة الرسقة أيًضا؟

قة إن تاب قبل  فأجاب: أن املعروف لدى فقهاء الّشيعة أن مرتكب الرسَّ
ا إذا شهد  قة أيًضا، أمَّ أن تثبت رسقته يف حمكمة إسالميَّة يسقط عنه حد الرسَّ
عادالن عىل رسقته، فأنَّ التَّوبة ال تسقط عنه حد وبعبارة أخرى: إنَّ التَّوبة 
التَّوبة  بينام  التي تتم قبل أن يثبت اجلرم يف املحكمة،  االختيارية هي تلك 
مشاهدته  لدى  العايص  اإلنسان  من  تصدر  التي  التَّوبة  هي  االضطرارية 
العذاب اإلهلي، أو لدى بلوغه حالة االحتضار، ومثل هذه التوبة ال قيمه 

هلا مطلًقا.

خول  فاآلية الكريمة فتحت باب التَّوبة عىل مرصاعيه؛ لتكون فرص الدَّ
محة  الرَّ الباب ذي  أكثر عدد ممكن يف هذا  أكثر وجعلته واسًعا ليدخل  فيه 

اإلهليَّة.

محة اإلهليَّة الذي فتحه لعباده، ليخرجهم من الّظلامت  إذن التَّوبة باب الرَّ
إىل النّور، ظلامت اآلثام والفواحش وظلامت املشاكل واآلالم إىل نور اهلداية 

حيان وجنات جتري من حتتها األهنار. احة والرَّ والرَّ

خالل  من  بعضها  سيأيت  كام  التَّوبة  عن  تتكّلم  أخرى  آيات  وتوجد 



التوبة في املنظور اإلسالمي (28)

البحث لكننا نكتفي هبذه اآليات الثالث يف هذه الفقرة.

ريفة التَّوبة يف ال�ّسنة ال�سَّ

1- عن أيب موسى قال: قال: رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وأله( »يدا اهلل 
بسطان مليسء الليل ان يتوب بالنهار ومليسء النهار ان يتوب بالليل حتى 

تطلع الشمس من مغرهبا«))(

أبواب  تبقى  بالّليل  يذنب  عندما  املذنب  أنَّ  إىل  احلديث  هذا  يرشد 
الّليل إىل  التَّوبة مفتوحة يف  النَّهار وكذلك تبقى أبواب  التَّوبة مفتوحة إىل 
محة اإلهليَّة وتوسعته تعاىل  نب هناًرا، وهذا يدل عىل سعة الرَّ من أرتكب الذَّ
الّذنوب  أكثر  الباب اإلهلي، ألنَّ  يتمكنوا من دخول هذا  عىل عباده حتَّى 
التي ترتكب لغفلة أو شهوة أو غري ذلك ورسعان ما يرجع اإلنسان بزوال 
التَّوبة مفتوًحا  أسباهبا، فيندم عىل ذلك وتصيبه احلرسة، وإذا به جيد باب 
العوامل  إىل  إضافة  التَّوبة  يف  الّدخول  يف  مساعد  عامل  وهذا  به،  فيدخل 
األخرى اّلتي وضعها الباري َعزَّ وَجلَّ ليسهل عىل العباد الّرجوع إىل خط 
محاء بعد ارتكاب  يعة اإلسالميَّة السَّ الفطرة واالستقامة عىل تعاليم الشَّ
الّذنوب ومل يرتك اهلل البش متحريين يائسني تدور هبم الّدوائر، وتترصف 

))( ابن أيب عاصم الشيبان، الّسنة: ) / 98.



وتلا ياذماور ثتاذ يذماام (29)ماور

هبم األيام والّليايل، إضافة إىل ذلك أنَّ هذا األمر )التَّوبة( مل يكن موقًتا أي 
اعة املعرب عنها  حمدود بفرتة زمنية حمددة، بل جعل بابه مفتوًحا حتَّى قيام السَّ

مس من مغرهبا( يف احلديث )حتَّى مطلع الشَّ

املبارك  الباب  هذا  يف  للدخول  آخر  مساعد  عامل  الطويلة  املدة  وهذه 
منها،  ليتقرب  اإلهليَّة  احة  السَّ نحو  يتحرك  أن  املذنب  من  املطلوب  لكن 

الح التي يعقبها.  وذلك بالتَّوبة والعمل الصَّ

عليه  املؤمنني  أمري  قال  قال:  املسعودي  عن  بشري  بن  حييى  عن   -2
الم: »من تاب تاب اهلل عليه وأمرت جوارحه أن تسرت عليه، وبقاع  السَّ

األرض أن تكتم عليه، وأنسيت احلفظة ما كانت تكتب عليه«))(

من  بمجموعة  مراقب  وهو  الذنوب؟  يرتكب  كيف  آدم  بني  مسكني 
أحصتها  إاّل  كبرية  وال  صغرية  ترتك  وال  أعامله  عليه  ترسد  التي  األجهزة 
يَرَهُ﴾))( لو نظر  يَعْمَْل مِْثَقاَل َذرَّةٍ شَرًّا  يَرَهُ وَمَنْ  يَعْمَْل مِْثَقاَل َذرَّةٍ خَيْرًا  َ﴿مَنْ 
عىل  وسار  الدنيا  اىل  جميئه  هدف  هو  وما  به  حييط  وما  فيه  هو  بام  اإلنسان 
النَّهج القويم ورشيعة نبي رّب العاملني، ملا أرتكب ذنًبا، لكنَّه خلق هلوًعا 
األنبياء  إاّل  غري معصومني  فهم  خّطاوون  آدم  وبني  لشديد،  للخري  وحّبه 

دوق، ثواب األعامل: 79). يخ الصَّ ))( الشَّ
))( الزلزلة: 7و8.



التوبة في املنظور اإلسالمي (30)

الم( لذا فتح باب التَّوبة ليكون خط رجعة للمذنبني،  واألئمة )عليهم السَّ
غم من األجهزة املتعددة ملراقبة اإلنسان، فإن املذنب إذا تاب توقفت  وبالرَّ
هادة والنّطق بايعاز من لدن رب كريم  هذه األجهزة عن حفظ الّصور والشَّ
شهادهتا  بادالء  هلا  يؤذن  وال  عليه،  تسرت  أن  جواحه  فيؤمر  رحيم،  غفور 
بالذنب الذي أرتكبه صاحبها، وكذلك األرض اّلتي ُفعلت الفاحشة عليها 
تتوقف عن العمل وال تشهد بذلك، ومثل ذلك الكتبة احلافظون ألقوال 
وافعال البش يأيت هلا االيعاز بالّتوقف عامَّ أمرت به وهذا كّله بفضل التَّوبة.

إذن هذا عامل مساعد آخر عىل التَّوبة واحلث يف الّدخول يف باهبا، بل 
عىل اإلنسان العاقل أن يقتنص هذه الفرصة وكل فرصة تتهيأ للدخول يف 

هذا الباب املبارك وال تفوته، فيقع حمسوًرا مندًما عاجاًل ام آجاًل.

الم(: »إنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ أعطى التَّائبني  ادق )عليه السَّ 3- قال اإلمام الصَّ
اموات واألرض لنجوا  ثالث خصال أو أعطى خصلة منها مجيع أهل السَّ
ِمُلوَن  حَيْ )الَِّذيَن  وقوله:  التوابني.....())(  حيب  اهلل  )ان  تعاىل  قوله  هبا 
ِذيَن  ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَّ اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ
َبُعوا َسبِيَلَك  ِذيَن َتاُبوا َواتَّ ًة َوِعْلاًم َفاْغِفْر لِلَّ ٍء َرْحَ نَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْ َآَمنُوا َربَّ
َتُه  يَِّئاِت َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحْ يَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّ ِحيِم َوِقِهُم السَّ َوِقِهْم َعَذاَب اْلَ

))( البقرة: ))).



وتلا ياذماور ثتاذ يذماام (31)ماور

َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم«))( 
وقوله: ﴿والذين ل يدعون مع اهلل اهلا آخر ول يقتلون النفس اليت حرم 
اهلل ال باحلق..... ال من تاب وآمن.... وكان اهلل غفورا رحيما))(﴾)3(

الم( اخلصال التي أعطت للتائب وهي من العوامل  ُيبنّي اإلمام )عليه السَّ
املساعدة للدخول يف التَّوبة وميزته عن غريه بحيث حثه يف الدخول هبذه 
اموات واألرض  الم( لو كان أهل السَّ الّزمرة املباركة فقال اإلمام )عليه السَّ
يملكون خصلة واحدة من هذه اخلصال الّثالث لنجو مما هم فيه من اهللكة، 
الم(  السَّ )عليه  فاإلمام  الّثالث؟  اخلصال  يملكون  وهم  بالتَّوابني  فكيف 
أول خصلة ذكرها هي املحبة واستشهد عليها باآلية الكريمة )ان اهلل حيب 
الّتوابني....( فإن هذه املحبة من اهلل تعاىل إىل كل من تطهر وتاب يف أي 
نوع من أنواع التَّطهر والتَّوبة، فيقول صاحب امليزان: )4( )إنَّ اهلل حيب مجيع 
أنواع التَّوبة سواء كانت باالستغفار أو بامتثال كّل أمر وهني من تكاليفه أو 
سواء  التَّطهر  أنواع  مجيع  وجيب  احلقة،  االعتقادات  من  اعتقاد  كّل  باختاذ 
احلة أو العلوم  كان باالغتسال والوضوء والغسل أو التطهر باألعامل الصَّ

))( املؤمن: 9-7.
))( الفرقان: 70-68.

يخ الكليني، الكايف: ) / )43-433، احلويزي، تفسري نور الّثقلني: 4 / ))5. )3( الشَّ
)4( الّسيد الّطباطبائي: ) / ))).



التوبة في املنظور اإلسالمي (32)

ذكرها  اّلتي  الّثانية  واخلصلة   ) التَّطهر  وتكرار  التَّوبة  تكرار  وجيب  احلقة، 
اإلمام )عليه السالم( يف اآليات الّثالث من سورة املؤمن، فاملالئكة يدعون 

باملغفرة للتائبني الذين سلكوا سبيل احلق وأي وسام حيصل عليه التائب؟

وهو يف هذا احلال وإذا بحملة العرش يسألون اهلل تعاىل باملغفرة له وأن 
يكون يف وقاية وحجاب من نار جهنم قال صاحب امليزان:))( يف تفسري 
)فاغفر للذين تابوا....( قال: )واملعنى فاغفر للذين رجعوا إليك باإليامن 
بوحدانيتك وسلوك سبيلك الذي هو اإلسالم وفهم عذاب اجلحيم وهو 

غاية املغفرة وغرضها(

وأيًضا دعو هلم بادخال جنّات عدن التي وعدهم اهلل هبا، واهلل ال خيلف 
قال  يئات  السَّ يقيهم  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  املالئكة  سأل  وكذلك  امليعاد 
بنفس  اجلزاء  أنَّ  الة عن  الدَّ اآليات  اآلية من  أنَّ  )والّظاهر   )(( امليزان:  يف 
يئات التي سألوا وقايتهم عنها هي  األعامل خريها ورشها..... فاملراد بالسَّ
دائد اّلتي تواجههم يوم القيامة غري عذاب اجلحيم فال تكرار  األهوال والشَّ
تدعو  اخلصلة  يئات( وهذه  السَّ )وقهم   ) اجلحيم  )وقهم عذاب  قوهلم  يف 
هبا محلة العرش إىل التَّائب بعدة دعوات باملغفرة ودخول جنات عدن وأن 

))( الّسيد الّطباطبائي: 7) / 309.
))( للسيد الّطباطبائي: 7) / 0)3.



وتلا ياذماور ثتاذ يذماام (33)ماور

يئات. فهنيًئا ملن دخل هذا الباب وصار من زمرة التَّوابني. يقيهم السَّ

يئات  السَّ تبديل  الم(  السَّ )عليه  اإلمام  بّينها  اّلتي  الّثالثة  اخلصلة  ا  أمَّ
َصاحِلًا  َعَماًل  َوَعِمَل  َوَآَمَن  َتاَب  َمْن  تعاىل ﴿إاِلَّ  بقوله  واستشهد  حسنات 

ُل اهللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم﴾))( َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

اآلثام  لقى  من  استثناء  وآمن.....)  تاب  من  إالّ   )(( امليزان:  يف  قال 
الح،  واخللود فيه، وقد أخذ يف املستثنى التَّوبة واإليامن واتيان العمل الصَّ

أما التَّوبة وهي الّرجوع عن املعصية وأقل مراتبها النَّدم. 

ا  وأمَّ عليها،  مقياًم  يزل  ومل  املعصية  عن  العبد  ينتزع  مل  يتحقق  مل  فلو 
الح فهو ما تستقر به التَّوبة وبه تكون نصوًحا.... وقوله  اتيان العمل الصَّ
والعمل  واإليامن  التَّوبة  عىل  تفريع  حسنات(  سيئاهتم  اهلل  يبدل  )فأولئك 
الح يصف ما يرتتب عىل ذلك من مجيل األثر وهو أنَّ اهلل يبدل سيئاهتم  الصَّ

حسنات(

الّتوبة  تذكر  أخرى  روايات  وتوجد  الّثالث  وايات  الرَّ هبذه  نستكفي 
نذكر بعضها أثناء البحث إن شاء اهلل تعاىل.

))( الفرقان: 70.
))( لّلسيد الّطباطبائي: 5) / )4).



التوبة في املنظور اإلسالمي (34)

ما حكم الّتوبة ؟

الّتوبة واجبة ويمكن أن نستدل عىل وجوهبا بالنّقل والعقل واإلمجاع. 
هِ  اللَّ إَِلى  تعاىل: ﴿وَُتوبُوا  اهلل  قال  الكريم:  الكتاب  فباآليات من  النّقل  أّما 

ُكمْ ُتْفلِحُونَ﴾))( جَمِيعًا َأيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ َلعَلَّ

النّاس توبوا إىل  »أّيا  النَّبي صىّل اهلل عليه وأله قال:  ففي احلديث عن 
رّبكم، فأّن أتوب إىل اهلل يف كّل يوم مائة مرة«))( 

ياق الّرجوع  قال يف امليزان يف هذه اآلية )املراد بالتَّوبة عىل ما يعطيه السَّ
إليه تعاىل بامتثال أوامره واالنتهاء عن نواهيه وباجلملة اتباع سبيله.()3(

إذا نظرنا إىل اآلية الكريمة نجدها حتتوي عىل فعل األمر )توبوا ( وفعل 
األمر ظاهر يف الوجوب ومنه نستفاد أنَّ التَّوبة واجبة.

يقول يف األمثل: )وانتهت اآلية بدعوة مجيع املؤمنني رجااًل ونساء إىل 
لعلكم  املؤمنون  أهّيا  اهلل مجيًعا  إىل  وتوبوا  ليفلحوا  اهلل؛  إىل  والعودة  التَّوبة 
بعدما  املجال،  هذا  يف  ذنوب  من  ارتكبتم  ممّا  النَّاس  أهّيا  وتوبوا  تفلحون 

))( النور: )3.
يخ الّطربيس، تفسري جممع البيان: 7 / 43). ))( الشَّ

)3( الّسيد الّطباطبائي، تفسري امليزان: 5) / ))).



ثتاذم (35)لَذبوّذماوم

أطلعتم عىل حقائق األحكام اإلسالميَّة، وعودوا اىل اهلل لتفلحوا فال نجاة 
لكم من كّل االنحرافات اخلطرة إاّل بلطف من اهلل ورمحته، فسلموا أمركم 

إليه())(

هِ تَوْبًَة نَصُوحًا عَسَى رَبُُّكمْ  وقال تعاىل: ﴿َيا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا ُتوبُوا إَِلى اللَّ
رَ عَنُْكمْ سَيَِّئاتُِكمْ...﴾))( َأنْ يَُكفِّ

امنوا توبوا اىل اهلل( من معاصيه  الذين  أهّيا  البيان:)3( )يا  قال يف جممع 
عكرمة  وروى  اهلل  لوجه  خالصة  أي  نصوحا(  )توبة  طاعته  اىل  وارجعوا 
عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل: يارسول اهلل، ما التَّوبة النَّصوح؟ 
ع(  قال )أن يتوب الّتائب، ثمَّ ال يرجع يف ذنب كام ال يعود الّلبن إىل الضَّ
التي تكفر كلَّ سيئة قال يف تفسري  النَّصوح هي  التَّوبة  ابن مسعود:  وقال 
القمي:)4( )قال احلسني وحدثني حممد بن الفضيل عن أيب احلسن )عليه 
الم( يف قوله )يا اهيا الذين آمنوا توبوا اىل اهلل توبة نصوحا( قال )عليه  السَّ
املتقي  اهلل  إىل  اهلل  عباد  أحبَّ  وأنَّ  فيه  يرجع  ال  ثمَّ  العبد  يتوب  الم(:  السَّ

التَّائب( 

))( الّشيخ نارص مكارم الّشريازي: )) / 79.
))( الّتحريم: 8.

)3( الّشيخ الّطربيس: 0) / )6.
)4( عيل بن ابرهيم القمي: ) / 377.



التوبة في املنظور اإلسالمي (36)

قال يف األمثل: ))( )أنَّ أول خطوة عىل طريق النَّجاة هي التَّوبة واالقالع 
نب، التَّوبة التي يكون هدفها رضا اهلل واخلوف منه. التَّوبة اخلالصة  عن الذَّ
من أي هدف آخر كاخلوف من اآلثار االجتامعية واآلثار الّدنيوية للذنوب 
نب ويرتكه إىل األبد..... يمكننا  وأخرًيا التَّوبة التي يفارق هبا االنسان الذَّ
عىل  التَّصميم  النَّدم،  الّذنب،  )ترك  أمور  بخمسة  التَّوبة  أركان  تلخيص 

االجتناب يف املستقبل، جربان ما مىض، االستغفار(

يف  كفاية  وأله  عليه  اهلل  صىّل  النَّبّي  وقول  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف 
االستدالل عىل وجوب التَّوبة ملا فيها املصلحة والفائدة التي خترج العباد 
الل إىل اهلدى، لكنَّها حتتاج إىل نيَّة صادقة  من الّظلامت إىل النور ومن الضَّ
فوالذية؛  وارادة  بالّسوء  األمارة  والنفس  للهوى  وخمالفة  دؤوب  وعمل 
ة  يعة املحمديَّ لكي يعمل بأركاهنا، ثمَّ الّرجوع إىل اخلط املستقيم وجادة الشَّ

املقدسة.

املرتاكمة طيلة فرتة  نوب وأوساخ اآلثام  الذَّ أدران  أزيل  التَّوبة  بعد  ثمَّ 
اإلزالة جاءت  وهذه  الفطرة،  مانعة الستجابة  طبقة  كانت  اّلتي  العصيان 
يئات،  السَّ يذهن  الاليت  احلسنات  وعمل  الح  الصَّ والعمل  التوبة  نتيجة 
كان  وكّلام  اإلهليَّة،  احة  السَّ إىل  تقرب  التي  واملستمرة  ائمة  الدَّ واالستقامة 

))( الّشيخ الّشريازي: 8) / 457.



ثتاذ وقا ذوَا دلذ لقذلاثآذماور (37)مّا

يطان. الل واهلوى والشَّ اإلنسان قريًبا كان بعيًدا عن الضَّ

ال�ستدلل بالعقل على وجوب التَّوبة 

بام أنَّ التَّوبة فيها مصلحة وفائدة للعباد كام مر، وهبذا املنظور الخيتلف 
اثنان حيث أنَّ العقل ال يمنع من ذلك، بل يكون مؤيًدا وحاًثا وموجًبا عىل 
ا تنقذه من نار أبدية وعذاب دائم إىل جنَّة جتري من حتتها  اتباعها بحيثية أهنَّ
عادة األبدية،  احة والسَّ األهنار يعني خترجه من األذى واألمل واحلزن إىل الرَّ
وهذا هو بنفسه تتفق العقول عىل إجيابيه، والوجوب عىل العمل بموجبه، 
والفائدة تعود إىل اإلنسان نفسه واىل املجتمع باعتباره أحد أفراده إذا صلح، 

فيصلح املجتمع، وإذا فسد، فيفسد املجتمع 

معنى  علم  من  فهو  )العقل   )(( النَّراقي:  مهدي  حممد  يد  السَّ قال 
معنى  إنَّ  ذلك(:  )بيان  هلا  ثبوته  يف  يشك  فال  الّتوبة  ومعنى  الوجوب 
الواجب وحقيقته هو ما يتوقف عليه الوصول إىل سعادة األبد والنَّجاة من 
ء وتركه مل يكن  قاوة بفعل الشَّ عادة والشَّ مد، ولوال تعلق السَّ هالك الرسَّ
معنى لوجوبه، فالواجب ما هو وسيلة وذريعة إىل سعادة األبد....( وقال 

عادات: 3 / 55. ))( جامع السَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (38)

العاّلمة احليل:))( )والتَّوبة واجبة لدفعها الّضر ولوجوب النَّدم عىل كّل 
قبيح أو اخالل واجب(

الم())(  السَّ الزهراء )عليها  مأساة  قال صاحب كتاب خلفيات كتاب 
ع والعقل يدرك حسنها كام هو  )فإن وجوب التَّوبة أمر عقيل، ثابت يف الشَّ

معلوم لدى العلامء(

ال�ستدلل بالإجماع على وجوب التَّوبة 

قال الّسيد حممد مهدي النَّراقي: )3( )التَّوبة عن الّذنوب بارسها واجبة: 
باإلمجاع والنّقل والعقل(

وقال العاّلمة احليل)4( )التوبة واجبة باإلمجاع( وقال يف املستطرف )5( 
)وقد تظافرت دالئل الكتاب والّسنة وامجاع األمة عىل وجوب التَّوبة(

))( رشح الّتجريد: ) / 566.
))( الّسيد جعفر مرتىض: ) / 7).

عادات: 3 / 54. )3( جامع السَّ
)4( رشح الّتجريد: ) / 566.

)5( االبشيهي: ) / 555.



ثتا (39) يثلماذماور

وقال يف عمدة القارئ))( )وأمجع األئمة عىل وجوب التَّوبة(

عمومية التَّوبة

بعد أن عرفنا أنَّ التَّوبة واجبة من خالل االستدالل املتقدم، اآلن نريد 
أن نعرف أنَّ التَّوبة هلا صفة العموميَّة بمعنى تعم مجيع األحوال وتشمل كّل 
ُكمْ  َلعَلَّ الْمُؤْمِنُونَ  َأيُّهَا  هِ جَمِيعًا  االشخاص قال اهلل تعاىل: َ﴿وُتوبُوا إَِلى اللَّ

ُتْفلِحُونَ﴾ ))(

ا حتتوي عىل لفظ يدل  التَّوبة، ألهنَّ هذه اآلية املباركة تدل عىل عموميَّة 
امل للجميع حيث ويشجع اآلخرين عىل الّدخول يف التَّوبة  عىل العموم الشَّ
التَّوبة  دائرة  أنَّ  نرى  البحث،  يف  تقدمنا  وكّلام  ذلك،  عىل  مساعد  وعامل 
تتسع وتزداد العوامل املساعدة عىل الدخول فيها، وبذلك تكون احتامالت 
الم(،  ادق )عليه السَّ نيل وسامها أكثر، عن عيل بن رئاب عن اإلمام الصَّ
فقال: »إنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وأله كان يتوب إىل اهلل ويستغفره يف كّل 

يوم وليلة مأة مرة ويف حديث آخر سبعني مرة من غري ذنب«)3( 

))( حممود بن أمحد العيني:9) / 96.
))( النور: )3.

يخ الكليني، الكايف: ) / 449. )3( الشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (40)

الم( حني  وعن سعيد عن قتادة عن كعب قال: قال موسى )عليه السَّ
ناجاه رّبه تعاىل قال: »إهلي فام ملن تاب من ذنب يأتيه متعمًدا قال: يا موسى، 
هو كمن ال ذنب له قال: إهلي فام ملن تاب من ذنب يأتيه خطأ قال: يا موسى، 
هو عندي كبعض مالئكتي ومقامه مقامهم ومصريه مصريهم، قال: موسى 
وممَّ ذاك يا رب، قال: إنَّه استغفرن من غري ذنب ومالئكتي يستغفرون من 

غري ذنب....«))( 

نب اّلذي يرتكبه اإلنسان سواء كان  من هنا نعرف أنَّ التَّوبة تشمل الذَّ
خطأ أو عمًدا أو كان ساهًيا أو غفلة أو غري ذلك من األحوال واألوضاع 
شهوة،  دون  تامة  بروحانيَّة  تسري  هي  اّلتي  املالئكة  أنَّ  نعرف  وكذلك 
شهوات  معه  تتصارع  الذي  باالنسان  فكيف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  تستغفر 
متعددة؟ ومن هنا يتضح لنا أنَّ استغفار النَّبي صىّل اهلل عليه وأله ال يكن 
العاملني،  أذنبه حاشاه وهو املعصوم واملمدوح عند رّب  بالّضورة لذنب 
نب حسب  بل استغفاره لرفع درجته صىّل اهلل عليه وأله أو تطلق كلمة الذَّ
خص وبعده عن اهلل سبحانه وتعاىل، فاألنبياء واألولياء لقرهبم  قرب الشَّ
الم  من اهلل تعاىل فرتكهم لألوىل يعد معصية وذنًبا كام يف أبينا آدم عليه السَّ
ذنًبا  يعد  وَجلَّ  َعّز  هلل  ذكرهم  وعدم  الوقت  لبعض  سكوهتم  وكذلك 

))( االصبهاين، حلية األولياء: 6 / 36.



ثتا (41) يثلماذماور

ومعصية وهكذا.

ولذا تكون التَّوبة عامة فتشمل مجيع األحوال واألشخاص واألوقات، 
وتعاركها مع جنود  هوات عنده  الشَّ منذ نضوج  لإلنسان  مفتوحة  فالّتوبة 
وأبواهبا  له  التوبة مسموحة  الوقت  هذا  الروح، يف مجيع  انتزاع  إىل  العقل 
واألمر  ذلك  يف  خمري  وهو  باهبا  ويطرق  خيتارها  ان  اال  عليه  فام  مفتوحة، 
مرتوك إليه. روي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن 
ام واحبارهم قال لعيل  »إنَّ يودًيا من يود الشَّ الم( قال:  عيل )عليهم السَّ
الم تاب اهلل عليه من خطيئة؟ قال له عيل عليه  الم، فأنَّ آدم عليه السَّ عليه السَّ
الم لقد كان كذلك وحممد صىّل اهلل عليه وأله نزل فيه ماهو أكرب من هذا  السَّ
: )ليغفر لك اهلل ماتقدم من ذنبك وما  من غري ذنب أتى قال اهلل َعزَّ وَجلَّ
تأخر( أنَّ حممًدا غري مواف يوم القيامة بوزر وال مطلوب فيها بذنب، وقال 
الم: ولقد كان صىّل اهلل عليه وأله يبكي حتَّى يغشى عليه، فقيل له  عليه السَّ
يارسول اهلل أليس اهلل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بىل أفال 

أكون عبًدا شكوًرا؟...«))(

أقول وهكذا كان يبكي حييى بن زكريا من غري ذنب وهذا ديدن األولياء 
احلني من عباد اهلل تعاىل تقربوا من اهلل فعرفوه، فكانت قلوهبم ختشع  والصَّ

يخ الّطربيس، االحتجاج: 497، احلويزي، تفسري نور الثقلني: 5 / 55.  ))( الشَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (42)

منه تعاىل ودموعهم تسيل لوجلهم وخوفهم، فكانت عيون األنبياء تذرف 
م معصومون مطهرون ال يرتكبون ذنًبا صغرًيا أو كبرًيا،  دموًعا ال لذنب فأهنَّ
الم أبتىل  الم قال: »إنَّ أيوب عليه السَّ عن جعفر بن حممد، عن أبيه عليه السَّ
م معصومون مطهرون، ال يذنبون  من غري ذنب، وأنَّ األنبياء ال يذنبون ألنَّ
وال يزيغون وال يرتكبون ذنًبا، صغرًيا وال كبرًيا«))( ولنأخذ نموذجني من 
بني  توبة  الّثاين  والنَّموذج  الم،  السَّ عليه  آدم  توبة  األول  النموذج  التَّوبة: 

ارسائيل.

الم. النموذج الأول: توبة اآدم عليه ال�سَّ

وَّابُ  التَّ هُوَ  إِنَّهُ  عََليْهِ  َفَتابَ  َكلِمَاتٍ  رَبِّهِ  مِنْ  َآدَمُ  ى  ﴿َفَتَلقَّ تعاىل:  اهلل  قال 
الم قال: »إنَّ آدم  الرَّحِيمُ﴾))( عن أبان بن عثامن عن أيب عبد اهلل عليه السَّ
فا أربعني صباًحا ساجًدا يبكي عىل اجلنَّة وعىل  الصَّ الم بقي عىل  السَّ عليه 
الم،  خروجه من اجلنَّة من جوار اهلل َعزَّ وَجلَّ فنزل عليه جربائيل عليه السَّ
فقال: يا آدم، مالك تبكي فقال: يا جربائيل، مايل ال أبكي وقد أخرجني اهلل 
من اجلنَّة من جواره وأهبطني إىل الّدنيا فقال: يا آدم، تب إليه قال: وكيف 

دوق، اخلصال:399. يخ الصَّ ))( الشَّ
))( نفس املصدر.



نلا (43)ماييثا ذملل مذدثتاذو لذ أماذماار

أتوب؟ فأنزل اهلل عليه قبة من نور فيه موضع البيت، فسطع نورها يف جبال 
مكة، فهو احلرم، فأمر اهلل جربائيل أن يضع عليه األعالم قال: قم يا آدم، 
وية وأمره أن يغتسل وحيرم وأخرج من اجلنَّة أول يوم من  فخرج به يوم الرتَّ
الم إىل  ذي القعدة، فلام كان يوم الّثامن من احلجة أخرجه جربائيل عليه السَّ
منى فبات هبا، فلام أصبح أخرجه إىل عرفات..... وهكذا حتَّى تمَّ حجه 
فقال له جربائيل: إنَّ اهلل قد قبل توبتك وحلت لك زوجك قال: فلام قىض 
ا قد حججنا  ا إنَّ آدم حجه لقبته املالئكة باألبطح فقالوا: يا آدم، بر حّجك أمَّ

قبلك هذا البيت بألفي عام«))(

الم قام بأعامل معينة عّلمه جربائيل إياها،  أقول: إنَّ أبانا آدم عليه السَّ
فتاب اهلل عليه، فعىل املذنب أن يتوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ويندم عىل فعله 
الح وفعل احلسنات واالستغفار، وهذا  ويرتكه واإلرصار عىل العمل الصَّ
هو االسلوب العميل للتوبة حتَّى جيد اهلل تواًبا رحياًم أما جمرد لقلقة لسان 
وبدون عمل باالركان ففي مثل هذه التوبة التنفع صاحبها بل ال تسمى 
توبة، فاملهم يف التوبة النّية اخلالصة هلل تعاىل والعمل بموجبها كام فعل أبونا 
الم، فهو لنا نموذج حي وقدوة حسنة نقتدي بتوبته ونسري عىل  آدم عليه السَّ
خطاها ليغفر اهلل لنا كام غفر له قال كميل بن زياد سألت امري املؤمنني عليه 

))( عيل بن ابراهيم القمي، تفسري القمي: ) /.44



التوبة في املنظور اإلسالمي (44)

نب فيستغفر اهلل منه فامذا  الذَّ العبد يصيب  يا أمري املؤمنني،  السالم قلت: 
التَّوبة، قلت: بس؟ قال: ال قلت: فكيف؟  يا بن زياد،  االستغفار؟ قال: 
قال: إنَّ العبد إذا أصاب ذنًبا يقول استغفر بالتَّحريك قلت وما التَّحريك؟ 
احلقيقة؟  وما  قلت:  باحلقيقة؟  ذلك  يتبع  أن  يريد  والّلسان  فتان  الشَّ قال: 
نب الذي استغفر منه،  الذَّ القلب واضامر أن ال يعود إىل  قال: تصديق يف 
قال كميل إذا فعلت ذلك فأنا من املستغفرين ؟ قال: ال قال كميل: فكيف 

ذاك؟ قال ألنَّك مل تبلغ إىل األصل بعد.....())(

عىل  طبقة  تكونت  املعصية  فرتة  فخالل  الح،  الصَّ العمل  الّتوبة  إذن 
يَْكسِبُونَ﴾))(  مَا َكاُنوا  ُقُلوبِِهمْ  عََلى  رَانَ  تعاىل ﴿بَْل  اهلل  قال  القلب، 
الم ( قال: ] قال: [ »ما من عبد إال ويف  عن زرارة، عن أيب جعفر ) عليه السَّ
قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج يف النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب 
ذلك السواد وإن متادى يف الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا 

))( بحار األنوار: 65 / )38.
))( املطففني: 4)، والرين: الطبع وحتقيق الكالم يف هذا املقام هو أن من عمل عمال صاحلا 
اثر يف نفسه ضياء وبازدياد العمل يزداد الضياء والصفاء حتى تصري كمرآة جملوة صافية 
ومن أذنب ذنبا أثر ذلك أيضا وأورث هلا كدورة فان حتقق عنده قبحه وتاب عنه زال األثر 
وصارت النفس مصقولة صافية وان أرص عليه زاد األثر امليشوم وفشا يف النفس وقعد عن 
االعرتاف بالتقصري والرجوع إىل اهلل بالتوبة واالستغفار واالنقالع من املعايص)الشيخ 

الكليني، الكايف: ) / هامش 73) (



َوتمذدثتاذوا ذمّومّملا
م
يثا ذما  (45)ماير

] ت  [ غطى البياض مل يرجع صاحبه إىل خري أبدا وهو قول اهلل عز وجل:  
اّلتي  الطبقة  ازالة  ويمكن  يكسبون«))(  كانوا  ما  قلوهبم  عىل  ران  بل  كال 
تكونت عىل القلب من خالل التَّوبة وعمل احلسنات فإن احلسنات يذهبن 
هذه  تزال  الح  الصَّ وعمله  واب  الصَّ سكة  إىل  اإلنسان  وبرجوع  السيئات 
الّطبقة احلاجبة، فرتجع الفطرة إىل عملها الّطبيعي، فيكون اإلنسان سوًيا 
محاء ورشيعة خاتم األنبياء حممد صىّل  ملتزًما مطبًقا لتعاليم اإلسالم السَّ
اهلل عليه وأله، فالتَّوبة عملها مهم ومنقذ وهل يوجد يشء أهم من االنقاذ 
عادة  من الّظلامت ومن شفا حفرة من النَّار؟ وهل يوجد يشء أهم من السَّ

األبدية والفوز يف اآلخرة بجنات جتري من حتتها األهنار؟

النَّموذج الّثاين: توبة بني ا�سرائيل.

قال اهلل تعاىل ﴿َفُتوبُوا إَِلى بَاِرئُِكمْ َفاْقُتُلوا َأنُْفسَُكمْ َذلُِكمْ خَيْرٌ َلُكمْ 
وَّابُ الرَّحِيمُ﴾))( كانت التَّوبة يف بني  عِنْدَ بَاِرئُِكمْ َفَتابَ عََليُْكمْ إِنَّهُ هُوَ التَّ
اهلل سبحانه  فسألوا  وثقياًل،  احلكم شديًدا  القتل، وكان هذا  ارسائيل هي 

))( الشيخ الكليني، الكايف: ) / 73).
))( البقرة: 54.



التوبة في املنظور اإلسالمي (46)

)إنَّ  تأويله:  تأويل اآليات))( معنى  قال يف  وتعاىل، فخفف عليهم ذلك. 
ملَّا عبدوا العجل وهو حوب كبري، فكان كفارته  الم  قوم موسى عليه السَّ
أن يقتل من عبده، فشق ذلك عىل بني ارسائيل أن يقتل اإلنسان أباه وأخاه 
الم ذلك فأوحى اهلل َعزَّ وَجلَّ إليه قل هلم:  وولده، وقالوا ملوسى عليه السَّ
يسهل  فأنَّه  عليه،  ذلك  يسهل  أن  الّطيبني  وأله  بمحمد  اهلل  دعى  من  أنَّه 

فقالوها، فسهل عليهم القتل ومل جيدوا له أملا(

وقال يف الوجيز:))( )واذ قال موسى لقومه الذي عبدوا العجل ياقوم 
انكم ظلمتم انفسكم باختاذكم العجل اهلا فتوبوا اىل بارئكم يعني خالقكم 
قالوا كيف نتوب قال فاقتلوا انفسكم اي ليقتل الربئ منكم املجرم ذلكم 
اي التوبة خري لكم عند بارئكم من اقامتكم عىل عبادة العجل ثمَّ فعلتم ما 

حيم ( أمرتم به فتاب عليكم قبل توبتكم أنَّه هو التَّواب الرَّ

اليهود  أحكام  من  بكثري  أخف  املرحومة  األمة  أحكام  أنَّ  أقول 
ِمنَّة من اهلل سبحانه وتعاىل وعامل مساعد هلداية األمة  والنَّصارى، وهذه 
أفرادها  انحراف بعض  التَّوبة عند  باب  واب ودخول  الصَّ وسلوك طريق 
ة االصيلة بارتكاهبم بعض الّذنوب واآلثام، وهذا كّله  عن الّسكة املحمديَّ

))( رشف الّدين احلسيني: ) / 48.
))( الواحدي، الوجيز تفسري الكتاب العزيز: ) / 05).



َوتمذدثتاذوا ذمّومّملا
م
يثا ذما  (47)ماير

تسهيل عىل العباد ورأفة هبم ورمحة من رب غفور رحيم.

فكفارة بني ارسائيل هي القتل جزاء بام قاموا به من عبادة العجل دون 
اهلل الواحد القهار، لكن بدعائهم مصحوًبا بالنَّدم والعزم عىل ترك املعاودة 
إىل الفعل القبيح الذي صدر منهم وبعد القيام باداء الواجب الذي فرضه 
اهلل تعاىل وجرب ما يمكن جربه بقضاء أو دين او غري ذلك فغفر اهلل هلم، أما 
هذه األمة املرحومة أمة حممد صىّل اهلل عليه وأله فقد خفف اهلل عنهم الّشدة 
التي كانت متبعة يف بني ارسائيل، فتوبتهم االستغفار وكفارهتم النَّدم عىل 

ماصدر والقيام بام وجب. 

أذنب  إذا  ارسائيل  بني  كانت  رياح:  ايب  وابن  وعطا  مسعود  ابن  قال 
الواحد منهم ذنًبا أصبح مكتوًبا عىل بابه كفارة ذنبك.... اجدع أنفك... 
اجدع اذنك))( فسهل اهلل ذلك عىل هذه األمة بأن جعل توبتها االستغفار 

بداًل من ذلك ِمنَّة منه ورمحة())(

انفها والرجل  اخلائنة بجذع  املرأة  يعاقب  اليونان  ان رشائع  الشاعر طانيوس عبده  قرأ   )((
اخلائن بقلع عينيه فكتب هذين البيتني: 

فلو وصلت رشائعكم الينا *** عىل ما نحن فيه من جمون
ألصبحت النساء بال انوف *** واصبحت الرجال بال عيون

))( طاهر الّسيد عبد اهلل ابو رغيف، الّتوبة والعفو اإلهلي: 84-83.



التوبة في املنظور اإلسالمي (48)

عوة اإىل التَّوبة الدَّ

هَ َغُفورٌ  قال اهلل تعاىل: ﴿إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ َذلِكَ وََأصَْلحُوا َفِإنَّ اللَّ
رَحِيمٌ﴾))( دعوة من اهلل سبحانه وتعاىل إىل اّلذين تابوا بأّنه سيغفر هلم أنَّه 

حيم، وهذا هو املستفاد من جو اآلية ومن سبب نزوهلا. هو الغفور الرَّ

البيان))( )نزلت االيات يف رجل من االنصار، يقال له:  قال يف جممع 
غدرا،  البلوي  زياد  املحذربن  قتل  وكان  الصامت.  بن  سويد  بن  حارث 
وهرب وارتد عن االسالم، وحلق بمكة ثم ندم، فأرسل اىل قومه ان يسألوا 
إىل  اآلية  فنزلت  فسألوا:  توبة؟  من  يل  هل  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول 
قوله )اال الذين تابوا( فحملها اليه رجل من قومه، فقال: ايّن ألعلم انك 
لصدوق، ورسول اهلل أصدق منك وان اهلل اصدق الثالثة ورجع اىل املدينة 

الم( وتاب، وحسن اسالمه وهو املروي عن ايب عبد اهلل عليه السَّ

وبدوهنا ال حيصل غفران  منها  التَّوبة البد  بأنَّ  اآلية  من هذه  ونستفاد 
التَّوبة وهو  تعاىل )واصلحوا( فاإلصالح رضوري يف  قال  الّذنوب؛ ألنَّه 
ذلك  وغري  مافات  وقضاء  الواجبات  وآداء  احلسنات  عمل  عن  عبارة 

))( آل عمران: 89.
يخ الّطربيس: ) / 339-338. ))( الشَّ



ثتا (49)ماقر ث ذلإقذماور

هذا من جهة ومن جهة أخرى االستغفار وحده ال يكفي مامل يتبعه عمل 
سول  حسنات واستقامة وخاصة اذا كان الطرف مرًصا عىل املعصية ألنَّ الرَّ

صىّل اهلل عليه وأله مل يكن ليستغفر هلم مامل يتوبوا. 

استقراره  وعدم  احلال  باختالف  مبتىل  كان  )واذا  امليزان))(  يف  قال 
ان  إاّل  فعله،  ما  عىل  ندم  لو  الندامة  حال  عىل  ثابت  غري  ألّنه  له  توبة  فال 
يتوب ويستقر عىل توبته استقرارا ال يزلزله اختالف االحوال، والحتركه 
عواصف االهواء، ولذا قيد اهلل سبحانه وتعاىل التوبة املقبولة من مثل هذا 
)اال  االيت  االستثناء  فقال يف  والتحول  للتغيري  تبقي جماال  بقيود ال  املنافق 

الذين تابوا واصلحوا واعتصموا باهلل واخلصوا دينهم هلل(

وقال الرازي ))( يف تفسريه )قوله تعاىل )اال الذين تابوا واصلحوا....( 
قالت املعزلة: اآلية تدل عىل أنَّ التوبة من بعض املعايص من االرصار عىل 

البعض ال تصح ألن قوله واصلحوا عام يف الكل(

أقول أنَّ التَّوبة يف كّل املجاالت هلا حدود ومواقيت، فإذا فاتت ال تقبل 
فقال اهلل تعاىل ﴿ِإلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ َقبِْل َأنْ تَْقدِرُوا عََليِْهمْ﴾)3( ويف احلديث 

))( الّسيد الّطباطبائي: 5 / 3)).
))( تفسري الّرازي: 4 / 86).

)3( املائدة: 34.



التوبة في املنظور اإلسالمي (50)

الشَّمس من  تطلع  قبل أن  تاب  ﴿من  قال:  وأله  عليه  اهلل  النَّبي صىّل  عن 
مغرهبا تاب اهلل عليه﴾ ))( 

َلهُمُ  وَاسَْتْغَفرَ  هَ  اللَّ ﴿َفاسَْتْغَفرُوا  بآية  أستدل  البيان  جممع  صاحب  أنَّ  ثمَّ 
جمرد  وأنَّ  االستغفار  وجوب  عىل  رَحِيمًا﴾))(  تَوَّابًا  هَ  اللَّ َلوَجَدُوا  الرَّسُوُل 
الّطربيس  يخ  الشَّ فقال  املعصية،  عىل  مرًصا  كونه  مع  يكفي  ال  االستغفار 
)3( )ويف اآلية داللة عىل مرتكب الكبرية، جيب عليه االستغفار، فإن اهلل 

سيتوب عليه بأن يقبل توبته. وتدل أيًضا عىل أنَّ جمرد االستغفار ال يكفي 
سول، مامل يتوبوا،  مع كونه مرًصا عىل املعصية، ألنَّه مل يكن ليستغفر هلم الرَّ
بل ينبغي أن يتوب ويندم عىل مافعله ويعزم يف القلب عىل أن ال يعود أبًدا 

إىل مثله، ثمَّ ليستغفر اهلل بالّلسان، ليتوب اهلل عليه(

وممّا دعى اهلل االستباق إليه التَّوبة واالستغفار فقال تعاىل: ﴿سَابُِقوا إَِلى 
ذِينَ  لِلَّ ُأعِدَّتْ  رِْض  وَاْلَ السَّمَاءِ  َكعَرِْض  عَرُْضهَا  وَجَنَّةٍ  رَبُِّكمْ  مِنْ  مَْغفِرَةٍ 
نب خيرج من زمرة املؤمنني  هِ وَرُسُلِهِ﴾ )4( إنَّ اإلنسان بارتكابه الذَّ َآمَنُوا بِاللَّ

))( الّرازي، الفوائد: 0) / 06).
))( النساء: 64.

)3( جممع البيان: 3 / 8)).
)4( احلديد: )).



ثتا (51)ماقر ث ذلإقذماور

وبتوبته واستغفاره يرجع إىل هذه الّزمرة املباركة اّلتي جعل اهلل هلم اجلنَّة، 
الّتوبة  طلب  وهي  املغفرة  يف  االستباق  إىل  يدعوا  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
حتَّى  املؤمنني  زمرة  إىل  وارجاعهم  للمذنبني  ليغفر  تعاىل  منه  واالستغفار 
حيوزوا عىل اجلنَّة التي أعدها هلم. يف هذه اآلية الكريمة يدعو اهلل املذنبني 
واهلوى  يغ  والزَّ االنحراف  خط  عن  والكف  اإليامن  خط  إىل  الّرجوع  إىل 
وارتكاب املعايص حتَّى يفوزوا باجلائزة الكربى اّلتي أعّدها للمستغفرين 
واألرض،  اموات  السَّ كعرض  عرضها  التي  اجلنَّة  وهي  أاَل  والتَّوابني 
السَّمَوَاتُ  عَرُْضهَا  وَجَنَّةٍ  رَبُِّكمْ  مِنْ  مَْغفِرَةٍ  إَِلى  ﴿وَسَاِرعُوا  اآلية  وكذلك 
قِنيَ﴾))( ومقتىض اجلمع بني اآليتني أنَّ املراد باملسارعة  وَاْلَرْضُ ُأعِدَّتْ لِْلمُتَّ

املسابقة أي سارعوا مسابقني إىل سبب مغفرة من ربكم....())( 

الم قال: قلت: »أخربن  عن أيب عمر الّزبيدي عن أيب عبد اهلل عليه السَّ
 : عامَّ ندب اهلل َعزَّ وَجلَّ املؤمنني إليه اىل االستباق فقال: قول اهلل َعزَّ وَجلَّ
منه  وتوبة  مغفرة  إىل  يدعو  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مغفرة...«)3(  اىل  )سابقوا 
نفسه  كتبها عىل  التي  املغفرة  املسارعة واملسابقة يف دخول هذه  بل يطلب 

))( آل عمران: 33).
))( بحار األنوار: 66 / 8).
)3( بحار األنوار: 66 / 8).



التوبة في املنظور اإلسالمي (52)

الباب  هذا  يف  الّدخول  يف  واملامطلة  الّتسويف  عن  بعيًدا  اإلنسان  ليكون 
يذهبن  احلسنات  الكريم  القرآن  عنه  يعرّب  اّلذي  الح  الصَّ والعمل  الواسع 
نب والنَّدم وقضاء ما يمكن  الذَّ بعد ترك  التوبة  أركان  السيئات، فهو من 

قضائه واالستقامة املستمرة.

هَ  اللَّ يَِجدِ  هَ  اللَّ يَسَْتْغفِِر  ُثمَّ  نَْفسَهُ  يَْظلِمْ  َأوْ  سُوءًا  يَعْمَْل  تعاىل ﴿وَمَنْ  اهلل  قال 
َغُفورًا رَحِيمًا﴾))(

هذه اآلية الثَّالثة من اآليات اّلتي ذكرناها حتت عنوان الّدعوة إىل التَّوبة، 
ظلموا  اّلذين  أو  الّسوء  عملوا  اّلذين  عباده  يدعو  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 

أنفسهم أن يستغفروه ويتوبوا إليه ومن يفعل ذلك جيد اهلل غفوًرا رحياًم.

منهم  والتوبة مما سبق  التاليف  تعاىل طريق  البيان))( )بني  قال يف جممع 
قبيًحا أو ارتكاب جريمة، ثمَّ  أمًرا  من املعصية ومن يعمل أي معصية أو 
يستغفر اهلل أي يتوب إليه ويطلب منه املغفرة جيد اهلل غفوًرا رحياًم، ثمَّ بنيَّ 
ا غري مانعة من املغفرة وقبول التَّوبة  اهلل تعاىل أن جريمتهم وإن عظمت، فأهنَّ

إذا استغفروا وتابوا.(

فاهلل سبحانه وتعاىل يطلب من عبده املذنب أن يستغفره أي أن يتحرك 

))( النساء: 0)).
يخ الّطربيس: 3 / 85)-86). ))( الشَّ



ثتا (53)ماقر ث ذلإقذماور

بحر  يف  يأسه  فيغرقه  يائًسا،  يكون  ورّبام  صامًتا  يقف  أن  ال  شيًئا  ويعمل 
مرصاعيه  عىل  التَّوبة  باب  اهلل  فتح  اآلية  هذه  ففي  والّسيئات،  املوبقات 
العبد  يفعله  ذنب  فأي  فيه،  للدخول  اآلفاق  ووّسع  واملذنبني  للعاصني 
يستغفر اهلل ومن ثّم أنَّ باب اهلل مفتوًحا للتوبة واملغفرة، فإذا جاءه بصدق 

الح، جيد اهلل غفوًرا رحياًم. نية حاماًل معه النَّدم والعمل الصَّ

قال يف امليزان:))( )من يعمل سوءا أو يظلم نفسه( فيه ترغيب وحث 
ألولئك اخلائنني أن يرجعوا إىل رهّبم باالستغفار، وتبنّي اآلية أنَّ املعصية 
تي يقرتفها اإلنسان فيتأثر بتبعتها نفسه وتكتب يف كتاب أعامله، للعبد ان  الَّ

يتوب إىل اهلل منها ويستغفره فلو فعل ذلك وجد اهلل غفوًرا رحياًم(

من  )ما  وأله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عن  العيايش  تفسري  يف  وجاء 
إاّل كان حقيًقا عىل اهلل  ذنبه  فقام وتوضأ واستغفر اهلل من  ذنًبا  أذنب  عبد 
أن يغفر له ألنَّه يقول: )من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثمَّ يستغفر اهلل جيد 
اهلل غفوًرا رحياًم وقال: إنَّ اهلل ليبتيل العبد وهو حيبه ليسمع تضعه.... وما 
كان ليفتح باب التَّوبة ويغلق باب املغفرة وهو يقول )من يعمل سوءا او 

يظلم نفسه....())(

))( الّسيد الّطباطبائي: 5 / 75-74.
))( الّسيد الّطباطبائي، تفسري امليزان: 5 / 93.



التوبة في املنظور اإلسالمي (54)

وغريها من اآليات والّروايات اّلتي تؤدي إىل هذا املعنى، كّل هذا يريد 
اهلل من العبد أن ال يبتعد عنه ويكون قريًبا منه فيدخله يف فرقة املؤمنني حتَّى 
واملرتامي  الوسيع  التَّوبة  باب  له  ففتح  لذنب،  مرتكًبا  أو  عاصًيا  ولوكان 
األطراف حتَّى يرجع إىل هذه الفرقة فينجيه مما هو فيه ويدخله جنَّة عرضها 

موات واألرض. كالسَّ

التَّوبة من اهلل ابتداًء

إنَّ التَّوبة من اهلل ابتداًء حيث هو الذي فتح هذا الباب وسمح بدخوله 
قال تعاىل: ﴿ُثمَّ تَابَ عََليِْهمْ لِيَُتوبُوا﴾))( فدعي اهلل سبحانه وتعاىل إىل توبته، 
جممع  يف  قال  عباده  توبة  عىل  متقدمة  الّتوبة  وهذه  تعاىل  منه  التَّوبة  فبدأ 
البيان))( )ثم تاب عليهم ليتوبوا أي: ثمَّ سّهل اهلل عليهم التَّوبة حتَّى تابوا 

وقيل: ليتوبوا أي: ليعودوا إىل حالتهم األوىل قبل املعصية(

هي  وهذه  ليتوبوا﴾:  عليهم  تاب  ﴿ثمَّ  تعاىل:  قال   )3( امليزان:  يف  وقال 
الثَّانية  التَّوبة  أتوب عليهم﴾)4( وهذه  التَّوبة األوىل وقال تعاىل: ﴿فأولئك 

))( التوبة: 8)).
))( الّطربيس: 5 / 38).

)3( الّسيد الّطباطبائي: 4 / 37).
)4( البقرة: 60).



ثتا (55)بوث ذماور

الطوىل  واليد  وآخًرا  أواًل  الفضل  إذن  العبد  توبة  تعاىل  منه  التوبتني  وبني 
إىل صاحب التَّوبة األوىل والذي بدأها وفتح باهبا وهو اهلل سبحانه وتعاىل 

حيث وضع التَّسهيالت الواسعة يف دخوهلا 

للتوبة واالستغفار،  ثمَّ دعا عباده  املعايص والذنوب،  واالستغفار من 
ثم بعد ذلك يقبل التَّوبة من عباده فوقعت توبة العبد بني توبتني هلل تعاىل 
العباد للدخول فيها، والّثانية وقعت بعد  التي بدأ هبا وسّهلها عىل  األول 
اّلذي  التَّوبة منه تعاىل، فهو  التي تسمى قبول  العبد وتوبته وهي  استغفار 
يقبل التَّوبة من عبادة إذا كانت خالصة لوجهه وعمل العبد باركاهنا وسعى 
وْبََة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُْفو عَِن  وحترك يف حتقيقها قال تعاىل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَْقبَُل التَّ
الم »باب التَّوبة  السَّيَِّئاتِ وَيَعَْلمُ مَا تَْفعَُلونَ﴾))( قال أمري املؤمنني عليه السَّ

مفتوح ملن أرادها، فتوبوا إىل اهلل توبة نصوحا«))(

قبول التَّوبة
وايات واإلمجاع والعقل: مما يدل عىل أنَّ توبة املذنب مقبولة اآليات والرَّ

1- اآليات الكريمة: 
أ- اآلية األوىل:

))( الشورى: 5).
))( أيب الفتح الكراجكي، كنز الفوائد:) / )35.



التوبة في املنظور اإلسالمي (56)

وِْب﴾))( نِْب وََقابِِل التَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َغافِِر الذَّ

قال يف جممع البيان:))( )غافر الذنب معناه: وان من شأنه غفران الذنب 
فيام مىض، وفيام يستقبل )وقابل التوب( يقبل توبة من تاب اليه من املعايص 

بأن يثيب عليها، ويسقط عقاب معاص تقدمتها عىل وجه الّتفضل منه(

الذنب وقابل  الفاعل يف )غافر  امليزان)3( )االتيان بصيغة اسم  قال يف 
التوب لعله للداللة عىل االستمرار التجددي فإن املغفرة وقبول التوب من 
صفاته الفعلية وال يزال تعاىل يغفر الذنب ثمَّ يغفر ويقبل التوب ثمَّ يقبل(

من رمحة اهلل وسع املغفرة وجعلها مفتوحة من كل باب ويف كل وقت، 
فعدَّ صاحب تفسري األمثل)4( سبعة أبواب للمغفرة اإلهليَّة:

)- التوبة: إذ يف آية 8 من سورة التَّحريم قوله تعاىل: ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا 
رَ عَنُْكمْ سَيَِّئاتُِكمْ...﴾ هِ تَوْبًَة نَصُوحًا عَسَى رَبُُّكمْ َأنْ يَُكفِّ ُتوبُوا إَِلى اللَّ

وَعَمُِلوا  َآمَنُوا  ﴿وَالَّذِينَ  تعاىل:  قوله  الح:  الصَّ والعمل  اإليامن   -(
عَنْهُمْ  رَ  َكفَّ رَبِِّهمْ  مِنْ  الْحَقُّ  وَهُوَ  مُحَمَّدٍ  عََلى  ُنزَِّل  بِمَا  وََآمَنُوا  الصَّالِحَاتِ 

))( غافر: 3.
يخ الّطربيس: 8 / 4)5-4)4. ))( الشَّ

)3( الّسيد الّطباطبائي: 7) / 303.
)4( الّشيخ نارص مكارم الّشريازي: 5) / 83).



ثتا (57)بوث ذماور

سَيَِّئاتِِهمْ وََأصَْلحَ بَاَلهُمْ﴾ )حممد: )(

ُقوا  تَتَّ إِنْ  َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  ﴿يَا  تعاىل:  قوله  ومصداقها  التقوى:   -3
َلُكمْ...﴾  وَيَْغفِرْ  سَيَِّئاتُِكمْ  عَنُْكمْ  رْ  وَيَُكفِّ ُفرَْقاًنا  َلُكمْ  يَجْعَْل  هَ  اللَّ

)األنفال: 9)(

هَاجَرُوا  َفالَّذِينَ   ﴿ اآلية  ومصداقها  هادة:  والشَّ واجلهاد  اهلجرة   -4
عَنْهُمْ  رَنَّ  َكفِّ َلُ وَُقتُِلوا  وََقاتَُلوا  سَِبيلِي  فِي  وَُأوُذوا  دِيَاِرهِمْ  مِنْ  وَُأخِْرجُوا 
نْهَارُ...﴾)آل عمران: 95)( دْخَِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجِْري مِنْ تَحْتِهَا اْلَ سَيَِّئاتِِهمْ وََلُ

5- صدقة الرّس: قال تعاىل: ِ﴿إن ُتبْدُوا الصَّدََقاتِ َفنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ ُتْخُفوهَا 
بِمَا  هُ  وَاللَّ عَنُْكمْ مِنْ سَيَِّئاتُِكمْ  رُ  وَيَُكفِّ َفهُوَ خَيْرٌ َلُكمْ  الُْفَقرَاءَ  وَُتؤُْتوهَا 

تَعْمَُلونَ خَِبريٌ﴾)البقرة: )7) (

هَ َقرًْضا حَسَنًا يَُضاعِْفهُ َلُكمْ  6- االقراض: قال تعاىل: ﴿إِنْ ُتْقِرُضوا اللَّ
هُ شَُكورٌ حَلِيمٌ﴾)الّتغابن: 7)( وَيَْغفِرْ َلُكمْ وَاللَّ

تَجَْتنِبُوا  ﴿إِنْ  تعاىل:  اهلل  يقول  حيث  الذنوب:  كبائر  اجتناب   -7
مُدْخَلً  وَُندْخِْلُكمْ  سَيَِّئاتُِكمْ  عَنُْكمْ  رْ  ُنَكفِّ عَنْهُ  ُتنْهَوْنَ  مَا  َكبَائِرَ 

َكِرميًا﴾)النساء: )3(

ثمَّ قال )هكذا يتبني لنا أنَّ أبواب املغفرة اإلهليَّة مفتوح من كّل مكان، 



التوبة في املنظور اإلسالمي (58)

وأنَّ عباد اهلل بوسعهم طرق هذه األبواب والولوج إىل املغفرة االهلية.

أقول: هذه التَّوبة وهذه أبواهبا الواسعة التي جعلها اهلل خمتلفة املواضيع 
ومتنوعة األعامل، فإذا املذنب مل يقتنص الفرصة لدخول باب معني من هذه 

األبواب ألي سبب كان. 

فعليه أن ال يفوت الفرص األخرى لدخول أي باب من أبواب التَّوبة 
من  فتنتشله  التَّوبة  خالل  من  لعباده  فتحها  الذي  اإلهلية  محة  الرَّ لتشمله 
يئات واملعايص وارتكاب الذنوب ومن الّطريق املنحرف  حوض وباء السَّ
إىل الّطريق املستقيم طريق اهلدى واإلصالح وعمل احلسنات وإذا بعمله 

هذا يدخل اجلنَّة.

إذن عـىل املذنـب أن يدخـل هـذه األبـواب الواسـعة ويتـوب إىل رّبـه 
توبـة نصوًحـا خالصـة هلل تعـاىل، ويرتك ماهو فيـه ويعمل احلسـنات حتَّى 
جيـد اهلل لـه عوًنـا تواًبـا رحياًم، عـن أّم سـلمة قالـت كان رسـول اهلل صىّل 
اهلل عليـه وألـه باآلخـرة اليقوم والجيـيء وال يذهب إاّل قال: سـبحان اهلل 
وبحمـده اسـتغفر اهلل وأتـوب اليه( فسـألناه عن ذلك فقال صـىّل اهلل عليه 

وألـه »إيّن أمـرت هبا«))(

))( الّشيخ الّطربيس، جممع البيان: 0) / 467.



ثتا (59)بوث ذماور

ب- اآلية الّثانية

مَا  وَيَعَْلمُ  السَّيَِّئاتِ  عَِن  وَيَعُْفو  عِبَادِهِ  عَنْ  وْبََة  التَّ يَْقبَُل  الَّذِي  ﴿وَهُوَ 
تَْفعَُلونَ﴾))(

عىل  يتوب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أنَّ  عىل  تدل  اّلتي  الثَّانية  اآلية  هذه 
عباده(  عن  التوبة  )يقبل  تعاىل:  اهلل  قال  حيث  الّتوبة  يف  دخل  إذا  املذنب 
وهذا ترصيح منه تعاىل عىل قبول التوبة من املذنبني إذا دخلوا باب التَّوبة 

وأصلحوا أنفسهم وعملوا صاحلًا.

قبلته  فمعنى  عنه  وقبلته  الشء  منه  قبلت  )يقال   )(( الكشاف:  قال يف 
منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبويل ومنشأه، ومعنى قبلته عنه: عزلته عنه 

وابنته عنه...( 

وقال يف املفردات: )3( )القبول الذي يقتيض الّرضا واالثابة( وقال يف 
املصباح )وهو الذي يقبل التوبة من عباده( ويسهل هلم أبواب التَّوبة وكّلام 

تكررت التَّوبة من العبد تكرر منه القبول()4( 

))( الّشورى: 5).
))( الّزخمشي: 4/ 43).

)3( الّراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن: 408.
)4( الكفعمي، املصباح: 8)3.



التوبة في املنظور اإلسالمي (60)

التَّوبة من عباده وهو راٍض عنهم وبأحسن  َعزَّ وَجلَّ يأخذ  إذن املوىل 
وانفتاح  محة  والرَّ املحبة  طياهتا  يف  حتمل  اهلل  من  التَّوبة  قبول  وكلمة  قبول 
غبة يف املغفرة والعفو عن املذنب، وهذا عامل آخر يساعد يف  الّصدر والرَّ
الّدخول إىل التَّوبة ملا يرى املذنب صفات اهلل َعزَّ وَجلَّ هبذه الكيفية وتؤخذ 
منه التَّوبة هبذه احلفاوة والرّتحيب والقبول بال شك يسارع ويسابق إليها 
إاّل من كان قلبه مقفاًل وكانت عاقبته سوًءا. فعلينا أن نتلبس لباس الّتوبة 
بل نسارع يف الوغل كام دعانا اهلل إىل ذلك قبل فوات األوان حينئٍذ ال ينفع 
الم  مندم وال ينفع ارجعوين لعيل أعمل صاحلًا، عن أيب عبد اهلل عليه السَّ
قال: »إنَّ اهلل َعّز وَجلَّ يفرح بتوبة عبده املؤمن إذا تاب كام يفرح أحدكم 

بضالته إذا وجدها«))(

ج- اآلية الثالثة:
َ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسَْتْغفِرْهُ إِنَّهُ َكانَ تَوَّابًا﴾))(

والتواب: يقبل التَّوبة من عباده)3(

))( الّشيخ الكليني، الكايف: ) / 434.
))( النرص: 3.

دوق، معاين األخبار: 44. )3( الّشيخ الصَّ



ثتا (61)بوث ذماور

قبوله  لكثرة  ذلك  يقال هلل  قد  )الّتواب   )(( األصفهاين:  الّراغب  وقال 
توبة العباد حاال بعد حال(

قال الّشيخ الّطربيس: ))( )انه كان توابا( يقبل توبة من بقي كام قبل توبة 
من مىض(

تقريب االستدالل: إنَّ هذه اآلية حتتوي عىل كلمة تواب والتَّواب عىل 
؛ ألنَّه هو كثري ما يقبل  كّل حال يقبل التَّوبة وأطلقت عىل املوىل َعزَّ وَجلَّ
يستغفره  ملن  التَّوبة  يقبل  اهلل  أنَّ  عىل  اآلية  تدل  وهبذا  صاحبها  من  الّتوبة 

ويتوب إليه.

قال مقاتل: ملا نزلت هذه الّسورة )النرّص( قرأها صىّل اهلل عليه وأله عىل 
أصحابه ففرحوا واستبشوا، وسمعها العباس فبكى فقال: صىّل اهلل عليه 
وأله: ما يبكيك يا عم؟ فقال: أظن أنَّه قد نعيت إليك نفسك يارسول اهلل، 
فقال: إّنه لكام تقول، فعاش بعدها سنتني ما رؤي فيهام ضاحًكا مستبًشا، 
صىّل  النَّبي  كان  )النَّرص(  الّسورة  نزلت  ملا  قال:  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن 
الّلهمَّ اغفريل أنَّك  الّلهمَّ وبحمدك.  اهلل عليه وأله يقول كثرًيا: )سبحانك 

))( املفردات يف غريب القرآن: )8.
))( جممع البيان: 0) / 467.



التوبة في املنظور اإلسالمي (62)

حيم())( قال يف جممع البيان: ))( )فأنَّ اهلل يتوب عليه( أي  أنت التَّواب الرَّ
يقبل توبته باسقاط العقاب هبا عن املعصية اّلتي تاب منها ووصف اهلل بأّنه 
للعايص يف  ترغيًبا  ذلك  أنَّ يف  فائدة عظيمة، وهي  فيه  الّتائب  يتوب عىل 
حيم ووصف العبد بأنه  فعل الّتوبة ولذلك وصف نفسه تعاىل بالتَّواب الرَّ
تواب ومعناه أواب وهو من صفات املدح( يف هذه اآليات الّثالث كفاية 

وايات. يف االستدالل عىل قبول التوبة واآلن نأيت إىل الرَّ

2- الّروايات 
أ- الّرواية األوىل:

اهلل  قبل  بَسنَة  موته  قبل  تاب  »من  قال:  وأله  عليه  اهلل  صىّل  النَّبي  عن 
نَة لكثري، من تاب قبل موته بشهر، قبل اهلل توبته، ثمَّ  توبته، ثمَّ قال: إنَّ السَّ
قال: إنَّ الشهر لكثري، من تاب قبل موته بجمعة، قبل اهلل توبته، ثمَّ قال: إنَّ 
اجلمعة لكثري، من تاب قبل موته بيوم قبل توبته، ثمَّ قال: إنَّ يوًما لكثري، من 

تاب قبل أن يعاين ملك املوت، قبل اهلل توبته«)3(

للمذنب  منح  الذي  الواسع  الوقت  لبيان  األوقات  هذه  اإلمام  ذكر 

))( الّشيخ الّطربيس، جممع البيان: 0) / 467.
))( الّشيخ الّطربيس: 3 / 6)3.

عادات: 3 / 67. )3( حممد مهدي النراقي، جامع السَّ



ثتا (63)بوث ذماور

لدخول التَّوبة، وعند دخوله إّياها تقبل منه، فعىل اإلنسان أن يكون يف حذر 
من التَّسويف والتَّأجيل للتوبة وإذا به يدركه الوقت حتَّى تصل النَّفس إىل 
الغرغرة حينئٍذ ال تقبل من املذنبني، ويقع يف ندامة وحرسة دائمة، بل يكون 
حصب جهنم؛ بسبب اقرتافه من الّذنوب واآلثام وعدم استغالله للرمحة 
واملنقذ  املنجي  الباب  هذا  التَّوبة،  وهي  أال  لعباده  باهبا  فتح  التي  اإلهليَّة 
فلننظر  اهلدى،  إىل  اللة  الضَّ ومن  النَّور  إىل  الُظلامت  من  خيرجه  لإلنسان 
يب  الرَّ يامزجها  وال  ك  الشَّ يشوهبا  ال  اّلتي  اإلهليَّة  واحلقيقة  الواقع  بعني 
وايات التي طرقت أسامع القارئ الكريم واّلتي تتحدث  بعد اآليات والرَّ
عن قبول التَّوبة من العبد التَّائب والتي دخل باهبا بنّية صافية وبندم يقرح 
ين اّلذي تراكم عىل القلب طيلة فرتة  القلب وبعمل حسنات متتالية جتيل الرَّ
ارتكاب املعايص ويزيل آثار الّذنوب املرتاكمة عليه، قال أمري املؤمنني عليه 
الم يف احلث عىل الّتوبة: »تأخري التَّوبة اغرتار، وطول التَّسويف حرية،  السَّ
به ملكر اهلل فال يأمن  الّذنب أمن  واالعتالل عىل اهلل هلكة، واالرصار عىل 

مكر اهلل إاّل القوم اخلارسون«))(

ب- الّرواية الّثانية

الم قال: »يا حممد بن مسلم،  عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السَّ

))( أيب الفتح الكراجكي، كنز الفوائد: ) / 33.



التوبة في املنظور اإلسالمي (64)

ذنوب املؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل املؤمن ملا يستأنف بعد التَّوبة 
التَّوبة  بعد  عاد  فأنَّ  قلت.  اإليامن  ألهل  إاّل  ليست  ا  أنَّ واهلل  أما  واملغفرة، 
أترى  مسلم،  بن  ياحممد  فقال:  التَّوبة؟  يف  وعاد  الّذنوب  من  واالستغفار 
العبد املؤمن يندم عىل ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثمَّ ال يقبل اهلل توبته؟ قلت: 
فإن فعل ذلك مراًرا، يذنب، ثمَّ يتوب ويستغفر اهلل فقال: كلام عاد املؤمن 
باالستغفار والتَّوبة عاد اهلل عليه باملغفرة وأنَّ اهلل غفور رحيم، يقبل الّتوبة 

يئات، فإياك أن تقنط املؤمنني من رمحة اهلل «))( ويعفو عن السَّ

هذه الرواية تريد ان تؤكد بأن التوبة مقبولة بداللة االستفهام االنكاري 
أنَّ  فيه داللة عىل  االستفهام  العبد( وهذا  )أترى  االنكار يف مجلة  يف مهزة 
الم حيذر من القنوط من  الّتوبة مقرونة بالقبول البتة ثمَّ أنَّ اإلمام عليه السَّ
رمحة اهلل اّلتي فتحها لعباده حتَّى وإن كّرر املغفرة واالستغفار مراًرا، فيجد 
الم »ما  اهلل تواًبا غفوًرا، ويدل عىل ذلك أيًضا قول أمري املؤمنني عليه السَّ

كان اهلل ليفتح عىل عبد باب الّتوبة ويغلق عنه باب املغفرة«))( 

وراعى  ومصلحة  حكمة  عن  صادرة  اإلهليَّة  األحكام  أنَّ  نعرف  نحن 
واإلفراط  اللغو  من  وخالية  واملجتمع  للفرد  واملنفعة  الفائدة  فيها  املشع 

))( الّشيخ الكليني، الكايف: )/ 434.
))( الّشيخ الكليني، الكايف: ) / هامش ص434.



ثتا (65)بوث ذماور

والتَّفريط وبناًء عىل هذا فأّنه ملا فتح باب التَّوبة فال بد من قبوهلا وإاّل وقع 
تشيع الّتوبة لغًوا وتعاىل اهلل عن ذلك.

واية الّثالثة  ج- الرَّ

الم قال: سمعته يقول: »الّتائب من  عن جابر، عن أيب جعفر عليه السَّ
الّذنب كمن ال ذنب له واملقيم عىل الّذنب وهو مستغفر منه كاملستهزئ«))( 

أنَّ  عىل  أخرى  عبارة  هذه   ) الذنب  )كمن  بقوله  الم  السَّ عليه  اإلمام 
التَّائب يقبل اهلل توبته ومن آثار القبول حمو الّذنوب، فيصري التَّائب بمنزلة 
من ال ذنب عليه من ناحية عدم العقوبة، وهبذا يرشد احلديث وحيث عىل 
تفضاًل  للمذنبني  تعاىل  اهلل  رّشعه  الذي  الّطريق  وهو  الّتوبة  طريق  سلك 
النَّتيجة  منه عىل عباده حتَّى يكونوا يف أمل وعمل دائمني، وبالتَّايل تكون 
العمل  حسنات  إىل  واآلثام  الذنوب  أوزار  من  خترجهم  حيث  لصاحلهم 

يئات. الح وإىل مبدأ وقانون احلسنات يذهبن السَّ الصَّ

الّدليل الثَّالث 
اإلمجاع

يعّد اإلمجاع الّدليل الثَّالث لالستدالل عىل ثبوت قبول التَّوبة من اهلل َعّز 

))( الّشيخ الكليني، الكايف:) / 435.



التوبة في املنظور اإلسالمي (66)

وَجلَّ قال يف جممع الفائدة: ) وعموم أدلة قبول التَّوبة من اآليات واالخبار 
واالمجاع())(

يخ املفيد ))( )اتفقت االمامية عىل قبول الّتوبة( وقال الشَّ

وأّما العقل فهو الذي يدعوا إىل قبول التَّوبة مادام فيها مصلحة للفرد 
الّذنوب مادامت  ارتكاب  أزاء  اّلتي حيملها عىل ظهره  ونجاته من أوزاره 
جهة  ومن  جهة  من  هذا  واملفاسد  املصالح  عىل  قائمة  عية  الشَّ األحكام 

أخرى لو مل يكن القبول موجوًدا يكن تشيع التَّوبة لغًوا وبغري فائدة 

وعال اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا قال الّشيخ املفيد: )والعقل يدل عىل قبول 
الّتوبة()3(

الّتوبة  قبول  هل  وهو  الّتوبة  قبول  عىل  املقام  يف  سؤال  يطرح  سؤال: 
واجبة عىل اهلل َعزَّ وَجلَّ أو تفضاًل منه تعاىل؟

اجلواب:

قال يف جممع البيان:)4( )ومما يدل عىل قبول التَّوبة بفضل من اهلل سبحانه 

))( املحقق األردبييل: 3 / رشح 00).
))( أوائل املقاالت: 4 / 46.

)3( الفصول املختارة: ) / 33.
يخ الّطربيس: 5 / 0)). )4( الشَّ



ثتا (67)بوث ذماور

هِ﴾))( ألنَّه لو كان واجًبا ملا جاز  مِْر اللَّ وتعاىل اآلية ﴿وََآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَِ
تعليقه باملشيئة(

التَّوبة  قبول  أنَّ  فيه داللة عىل  رَحِيمٌ﴾))(  َغُفورٌ  هَ  اللَّ أيًضا: ﴿إِنَّ  وقال 
تفضل من اهلل()3(

ازي)4( يف تفسريه: )قال: املصنف دلت اآلية ﴿َفمَنْ تابَ مِنْ  وقال الرَّ
بَعْدِ ُظْلمِهِ﴾)5( عىل أنَّ قبول التَّوبة غري واجب عىل اهلل تعاىل ألنَّه تعاىل متدح 
)إذ  األنوار:)6(  بحار  وقال يف  بأداء واجب(  التوبة...بفضل... ال  بقبول 
التَّوبة ال جيب عىل اهلل قبوله عقاًل إاّل بام أوجب عىل نفسه من قبول توبة 

عباده تفضاًل(

وهبذه األقوال يتضح اجلواب حيث أن اهلل متننًا منه ورمحة وتفضاًل عىل 
التَّوبة  بفتح باب  ابتداًء  الّطويل  اليد  التَّوبة منهم، وهو صاحب  َقبِل  عباده 
الواسع، وجعل له مرغبات متعددة كام تقدم، وحث عليها وحبب الدخول 

))( التوبة: 06).
))( البقرة: 73)و)8).

يخ الّطربيس: 3 / 6)3  )3( الشَّ
ازي: ))/ 30). )4(-تفسري الرَّ

)5( املائدة: 39.
)6( الّشيخ املجليس: 3) / 30).



التوبة في املنظور اإلسالمي (68)

يخ املفيد يرصح عىل أن االماميَّة اتفقت كلمتها بأن قبول التَّوبة  فيها والشَّ
تفضل منه تعاىل فقال: )اتفقت االمامية عىل أنَّ قبول التَّوبة تفضل من اهلل 
وليس بواجب يف العقول، اسقاطها ملا سلف من استحقاق العقاب، ولوال 
مع ورد بإسقاطها جاز يف العقول فعله يف التائبني عىل رشط االستحقاق  السَّ

ووفاقهم يف ذلك أصحاب احلديث())(

الّدعاء واآثاره يف غفران الّذنوب 

ملا  الواو  أنَّ  إاّل  دعوت  من  ألنَّه  دعا؛  وأصله  األدعية  واحد  الدعاء: 
جاءت بعد األلف مهزت.

والّدعاء: الّرغبة اىل اهلل َعزَّ وَجلَّ ))(

سله  أي  ربك(  لنا  )ادع  تعاىل  قوله  يف   )3( األصفهاين  الّراغب  وقال 
والدعاء إىل الشء احلث إىل قصده. 

فأمرنا  لكم  استجب  ادعوين  هبا  اهلل  أمرنا  اّلتي  األمور  من  الّدعاء  إنَّ 

يخ املفيد، اوائل املقاالت: 4 / 46. ))( الشَّ
))( ابن منظور، لسان العرب: 4 )مادة دعا(

)3( املفردات يف غريب القرآن: 77).



اثآذ
م
ّغذ يذهلوملذما  (69)ماقم َلذلونَ

بالّدعاء وضمن لنا االجابة كام فتح لنا باب الّتوبة وضمن القبول تفضاًل 
الم  وحتننًا وتبني ذلك ممّا تقّدم وهو الذي عليه أتباع أهل البيت عليهم السَّ
يف  الم  السَّ عليه  العابدين  زين  االمام  قال  بذلك،  املفيد  الّشيخ  رصح  كام 
دعائه لطلب التَّوبة: »الّلهمَّ أّن أتوب إليك يف مقامي هذا من كبائر ذنويب 
توبة  وحوادثها،  زاّليت  وسوالف  وظواهرها،  سيئايت  وبواطن  وصغائرها، 
يا  يعود يف خطيئة، وقد قلت  أن  بمعصية، وال يضمر  نفسه  من ال حيدث 
يئات  السَّ وتعفو عن  التَّوبة عن عبادك،  تقبل  أنَّك  كتابك،  إهلي، يف حمكم 
ضمنت،  كام  سيئايت  عن  واعف  وعدت،  كام  توبتي  فاقبل  التَّوابني  وحتب 
وأوجب يل حمبتك كام رشطت، ولك يا ريب، أاّل أعود يف مكرهوك، وضامن 

أن ال أرجع يف مذمومك، وعهدي أن أهجر مجيع معاصيك«))(

الم اهلل سبحانه وتعاىل أن يتوب عليه يف هذا الوقت  يدعو اإلمام عليه السَّ
احلارض من كبائر الذنوب وصغائرها ويف هذا املعنى كالم عند العلامء الكرام 
موكول إىل الكتب املخصصة هبذا الشأن لكن عموًما الّذنوب الكبرية، مثل 
ومن  واإليالء  كالظهار  الصغرية  الّذنوب  وبعض  والّشك  والّزنا  القتل 
للناس، )وسوالف زاليت(  التي مل يظهرها والتي أظهرها  املعايص  بواطن 
مجع سالفة والّزلة املعصية أي ماتقدم من معايص )وحوادثها( التي أحدثها 

الم يف ذكر الّتوبة وطلبها، )الصحيفة السجادية(  ))( دعاء االمام زين العابدين عليه السَّ



التوبة في املنظور اإلسالمي (70)

جديًدا )توبة من ال حيدث نفسه بمعصية( بأن يعزم عىل ترك العصيان )وال 
يضمر( أي: ال ينوي )أن يعود يف خطيئة أي: يف ذنب )وقد قلت يا اهلي يف 
حمكم كتباك( أي كتابك املحكم الذي ال جيد الباطل والنقص والفسخ إليه 
سبياًل )انك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات( قال سبحانه: ﴿

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات﴾))( )وحتب التوابني( 
قال سبحانه ﴿ان اهلل حيب التوابني﴾))( )فاقبل توبتي كام وعدت( يا إهلي 
ضامنة  الكريم  فوعد  ابقة،  السَّ اآلية  يف  ضمنت(  كام  سيئايت  عن  )واعف 
املتطهرين  بأن حتبني )كام رشطت( حيث قبلت وحيب  )واوجب حمبتك( 
)ولك يا رب رشطي( أي:اشرتط والتزم انا عفوت عني او التزم أن عفوت 
أو مل تعفو )اال اعود يف مكروهك اي: يف عمل ات تكرهه )وضامين( أي 
أضمن )ان ال ارجع يف مذمومك( أي: يف عمل تذمه )وعهدي( اتعهد )ان 

اهجر( وافارق )مجيع معاصيك( يعني مجيع خمالفتك. 

الم نابعة عن عمق  إذا نظرنا بعني بصرية، نجد كلامت اإلمام عليه السَّ
أن  البيت  أهل  أمرنا  ما  له، وهذا  بل هي مطابقة  الكريم،  بالقرآن  معرفته 
نأخذه ونعمل به هذا أوال وثانًيا يعّلمنا اإلمام عليه الّسالم كيف ندعو اهلل 

))( الشورى: 5).
))( البقرة: ))).



اثآذ
م
ّغذ يذهلوملذما  (71)ماقم َلذلونَ

سبحانه وتعاىل أن يغفر لنا ذنوبنا وكيف فتح باب التوبة وضمن قبوهلا من 
هبذا  يدعو  معصوم  امام  وهذا  الّشورى  سورة  من   (5 لآلية  ذكره  خالل 
الدعاء فكيف بنا؟ ونحن اخلطاؤون فام علينا إاّل نحذو حذو اإلمام عليه 
بنيات صادقة وبتوبة نصوًحا وبقلوب  اهلل  للتوبة وندعو  الم ونسارع  السَّ
وبخواطر  واآلثام  الّذنوب  أثقلتها  فاقرة  وبأظهر  ومفجوعة  مكسورة 
التَّوابني  زمرة  من  وجيعلنا  دعوتنا  يقبل  أنَّ  لعل  والعمل  األمل  يامزجها 
يئات  واملتطهرين الذي طهرهم من دنس الّذنوب واآلثام. وعفى عن السَّ

موات واألرض.  وأسكنهم جنات عرضها كعرض السَّ

والّصحف  البقاء  نفس  يف  »فأعملوا  الم  السَّ عليه  املؤمنني  أمري  قال 
منشورة والّتوبة مبسوطة واملدبر يدعى وامليسء يرجى قبل أن خيمد العمل، 

وينقطع املهل، وينقيض األجل ويسد باب التَّوبة وتصعد املالئكة«))( 

الم بالعمل مادمنا باقني يف  يف هذه اخلطبة يوصينا أمري املؤمنني عليه السَّ
هذه احلياة الّدنيا ومادام صحف األعامل منشورة لكتابة الّصاحلات والتَّوبة 
مقبولة تفضاًل منه تعاىل كام قال يف كتابه العزيز »وهو الذي يقبل الّتوبة عن 

يئات« عباده ويعفو عن السَّ

))( هنج البالغة: ) / 9)).



التوبة في املنظور اإلسالمي (72)

ويستغفر  وليتوب  فليعمل  )البقاء(  احلالة  هذه  يف  اإلنسان  مادام  إذن 
للغرغرة وحالة  نفسه  إذا وصلت  الّتوبة وذلك  باب  بعدما يسد  اهلل؛ ألنَّه 
النزع ساعدنا اهلل واياكم عليها ورأى ما رأى حينئٍذ تكون احلرسة والنَّدامة 
احلات والتَّوبة التي  ائمة عىل ما أفرط وضّيع من طرق اخلري وعمل الصَّ الدَّ
كانت مفتوحة لفرتة طويلة من حياته، بل يف حياته مجيعها إىل أن وصلت 
النَّفس إىل الغرغرة وبعدها ينتهي العمل وتنقطع املهلة التي أعطيت للتوبة، 

وتصعد املالئكة حاملة كتابه لعرض أعامله.

للعبد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رشعها  التي  الوسائل  أحد  الّدعاء  أنَّ  ثمَّ 
ليستغفره به ويتوب إليه بواسطته من ارتكاب املعايص ومهام كانت كبرية، 
برّبه، فيجده معه  الّظن  الح وحيسن  الصَّ جاء واألمل والعمل  الرَّ فليحمل 

ويساعده عىل ذلك، أنَّه التَّواب الغفور.

الم لولده دعاء يعقوب عليه ال�سَّ

الم ألوالده حني  يرسد علينا القرآن الكريم دعاء النَّبي يعقوب عليه السَّ
ا ُكنَّا َخاطِئنَِي َقاَل َسْوَف  طلبوا منه ذلك »َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا إِنَّ



نلذالا غ (73)  َلذا دثآذ أماذماار

ِحيُم«))( ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َأْسَتْغِفُر َلُكْم َريبِّ إِنَّ

أوالده خلفه عشين  يقوم، وبصف  كان  )إنَّه  البيان:))(  قال يف جممع 
سنة، يدعو ويؤمنون عىل دعائه واستغفاره هلم، حتَّى نزل قبول توبتهم(

)يارجاء  الّدعاء  هذا  يعقوب  عّلم  الم  السَّ عليه  جربائيل  أن  وروي 
املؤمنني، ال ختيب رجائي، و يا غوث املؤمنني، اغثني، و يا عون املؤمنني 

اعنّي، و يا حبيب الّتوابني، تب عيلَّ واستجب هلم()3(

الم قال: قال رسول اهلل  عن الفضل بن أيب قرة عن أيب عبد اهلل عليه السَّ
صىّل اهلل عليه وآله: خري وقت دعوتم اهلل فيه األسحار وتال هذه اآلية يف 

حر.)4(  قول يعقوب )سوف استغفر لكم ريّب( أخرهم إىل السَّ

وروي نظريه عن ابن عباس: إنَّ النَّبي صىّل اهلل عليه وأله سئل ملَ أّخر 
حر  السَّ دعاء  ألن  حر،  السَّ إىل  أّخرهم  قال  ؟  االستغفار  يف  بنيه  يعقوب 

مستجاب)5(

))( يوسف: 97و98.
))( للشيخ الطربيس ج5 ص455
)3( للشيخ الطربيس ج5 ص455

)4( امليزان للسيد الطباطائي ج)) ص)5)
)5( امليزان للسيد الطباطائي ج)) ص)5)



التوبة في املنظور اإلسالمي (74)

كام  حر  السَّ مثل وقت  الّدعاء  يستجاب هبا  وأماكن  أوقات  توجد  نعم 
األماكن  ومن  وغريها،  اجلمعة  ويوم  املطر  نزول  ووقت  واية  الرَّ ذكرت 
مكة املكرمة، بيت اهلل احلرام، املسجد احلرام، املسجد النبوي، حتت القبة 
الم ألوالده بأن  احلسينية وغريها لكن املهم هو دعاء النَّبي يعقوب عليه السَّ

يغفر اهلل هلم ذنوهبم. 

وهذا االستغفار وارد عىل لسان نبي معصوم يعطي مشوعية لألستغفار 
الم ونحذي حذوه؛  واالعتناء به واجلري عىل مرسى النَّبي يعقوب عليه السَّ
واالرشاد  الوعظ  منها  يراد  القرآن  يرسدها  التي  القرآنية  القصص  ألنَّ 
وخيتزهنا اإلنسان اّلذي خيتلف عن باقي املخلوقات ليستفاد منها يف حياته 
قال اإلمام  ما يصيبه من مشاكل،  اليومية ويستفاد منها كخزين يف عالج 

الم: »املؤمن ال يلسع من جحر مرتني«))( ادق عليه السَّ الصَّ

))( الّشيخ الكليني، الكايف: ) / )4)، وىف رواية ال يلدغ واللسع واللدغ سواء. واجلحر: 
ثقب احلية وهو استعارة هنا أي ال يدهى املؤمن من جهة واحدة مرتني فإنه باألوىل يعترب 
وهذا عىل وجه اخلرب وحيتمل النهى وهذا من قول النّبي ) صىّل اهلل عليه وأله ( كام رواه 
مسلم يف صحيحه وسبب قوله هذا أن أبا غرة الشاعر أخا مصعب بن عمري كان أرس يوم 
بدر فسال النّبي ) صىّل اهلل عليه وأله ( أن يمن عليه ففعل وعاهده أن ال حيرص عليه وال 
هيجوه فلام حلق باهله عاد إىل ما كان عليه فارس يوم أحد فسأله أيًضا أن يمن عليه فقال 
النبي ) صىل اهلل عليه وأله ( هذا الكالم البليغ اجلامع الذي مل يسبق إليه.)هامش: 43) (



وتاذاوم وا
م

(75)  َلذمالَلذمّيوىوذعتلذلذا َإقذروااذماو

دعاء المام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�ّسريف ل�سيعته

نقل عن ابن طاوس رمحه اهلل أّنه سمع سحًرا يف الرسداب من صاحب 
الم أنَّه يقول »الّلهمَّ أنَّ شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا وبقية  األمر عليه السَّ
طينتنا، وقد فعلوا ذنوبا كثرية اتكااًل عىل حّبنا وواليتنا، فإن كانت ذنوهبم 
فاصلح  بينهم  فيام  منها  وماكان  رضينا،  فقد  عنهم  فاصفح  وبينهم  بينك 
وال  النار،  عن  وزحزحهم  اجلنة،  وادخلهم  مخسنا،  عن  هبا  وقاص  بينهم 
جتمع بينهم وبني اعدائنا يف سخطك« وجاء هذا الدعاء بعبارة أخرى وهي 

»الّلهمَّ أنَّ شيعتنا ممّا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بامء واليتنا الّلهمَّ 
وال  القيامة  يوم  ووالئنا  حّبنا  عىل  اتكااًل  مافعلوه  الّذنوب  من  هلم  اغفر 
يئات اكراًما لنا، وال تقاصهم يوم القيامة مقابل  تؤاخذهم بام اقرتفوه من السَّ

اعدائنا فإن خففت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا«))( 

ألنفسهم  االستغفار  األئمة  أو  األنبياء  لسان  عىل  الوارد  كان  كيفام 
األنبياء  بعد خاتم  تعاىل  اهلل  إىل  النَّاس  وأقرب  ولغريهم وهم معصومون 
»ادعون استجب لكم«  حممد صىّل اهلل عليه وأله وبناًء عىل اآلية الكريمة 
يغفر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إذن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  وعهد  وعد  وهذا 

))( العاّلمة املجليس، بحار األنوار: 53 / )30.



التوبة في املنظور اإلسالمي (76)

احلني  الم واألولياء الصَّ للمذنبني بفضل دعاء األنبياء واألئمة عليهم السَّ
اّلذين كتبت عىل أيدهيم التَّوبة ملن يدعون له فقد ورد يف زيارة اإلمام املنتظر 

يف »الّسالم عليك حني حتمد وتستغفر«))( ل اهلل تعاىل فرجه الشَّ عجَّ

امم األمان  فهو الّركن الركني ولواله لساخت األرض بأهلها وهو الصَّ
الم قال:  هلم ونختم كتيبنا هذا برواية عن أيب محزة عن أيب جعفر عليه السَّ
الم أن ائت عبدي دانيال فقل له:  إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ أوحى إىل داود عليه السَّ
إنَّك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك))( 
الم فقال: يا دانيال،  فإن عصيتني الّرابعة مل اغفر لك، فأتاه داود عليه السَّ
أنني رسول اهلل إليك وهو يقول لك: إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني 
فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الّرابعة مل أغفر لك، 
حر قام دانيال: فناجى  فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي اهلل، فلامَّ كان يف السَّ
رّبه فقال: يا رّب، أنَّ داود نبيَّك اخربين عنك انني قد عصيتك فغفرت يل، 
وعصيتك فغفرت يل، وعصيتك فغفرت يل واخربين عنك أنني ان عصيتك 
الّرابعة مل تغفر يل، فوعزتك لئن مل تعصمني ألعصينك، ثمَّ ألعصينك، ثم 

))( الّشيخ الّطربيس، االحتجاج: ) / )59.
))( العصيان حمول عىل ترك االوىل ألن دانيال عليه السالم كان من االنبياء وهم معصومون 

من الكبائر والصغائر عندنا.



وتاذاوم وا
م

(77)  َلذمالَلذمّيوىوذعتلذلذا َإقذروااذماو

ألعصينك))(«))(

نعم، يا نبي اهلل، كيف بنا ونحن اخلّطاؤون؟

عََليْهِ  هِ  بِاللَّ إِلَّ  تَوْفِيقِي  َوَجّل كام عّلمنا ﴿وَمَا  َعزَّ  إاّل أن نقول هلل  ماعندنا 
ْلتُ وَإَِليْهِ ُأنِيبُ﴾)3( تَوَكَّ

واحلمد هلل رّب العاملني 

4/رمضان املبارك/439) هـ

0)/8/5)0)م

))( لئن مل تعصمني ألعصينك، فيها مع االقرار بالتقصري اعرتاف بالعجز عن مقاومة النفس 
النفسانية  بانية واالستعاذة من التسويالت  الرَّ الّطافه  واهوائها وحث عىل التوسل بذيل 

والوساوس الشيطانية.
))( الّشيخ الكليني، الكايف: ) / 436.

)3( هود: 88.
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