لغ��ة :ال َّت ْوب � ُة ال ُّر ُج��و ُع م��ن ال َّذ ْن� ِ�ب ويف احلدي��ث
ال َّن � َد ُم َت ْوب � ٌة وال َّت � ْو ُب مث ُل��ه وق��ال الأَخف���ش ال َّت � ْو ُب
�وب
�اب ِ�إىل ّ ِ
الل َي ُت� ُ
جم��ع َت ْوب� ٍة مث��ل َع ْزم� ٍة و َع� ْز ٍم وت� َ
�اب و َر َج � َع ع��ن امل َ ْع�صي � ِة �إِىل
َت ْوب �اً و َت ْوب � ًة و َمتاب �اً �أَن� َ
الطاع��ة
�أم��ا التوب��ة يف اال�صط�لاح :ه��ي الن��دم عل��ى
املع�صية لكونها مع�صية ،والعزم على ترك املعاودة
يف امل�ستقبل الن ترك العزم يك�شف عن نفي الندم
تع � ّد التوب��ة م��ن الألط��اف الإلهي��ة الت��ي �ألط��ف
به��ا عل��ى عب��اده حينم��ا يرتك��ب العب��د ذنب�اً فجع��ل
ل��ه باب �اً لغف��ران الذن��وب م��ن خ�لال التوب��ة �إىل
اهلل تع��اىل حت��ى ال يعي���ش الإن�س��ان حال��ة
الي�أ���س ح�ين ارتكاب��ه للذن��ب وه��ذا دلي��ل الرحم��ة
الوا�س��عة واللط��ف الوا�س��ع ل��ه عل��ى عب��اده حي��ث
وردت يف الق��ران الك��رمي �آي��ات كث�يرة ح��ول التوب��ة
وغف��ران الذن��وب منه��ا قول��ه تع��اىلُ :ق� ْ�ل َي ِع َب��ادِى
ا َّلذِ َ
ين �أَ�س َر ُفوا َعلى �أَن ُف�سِ ِه ْم ال َت ْق َنطوا مِ ن َّر ْح َم ِة
الل �إِ َّن َّ َ
الل َي ْغ ِف � ُر ُّ
الذ ُن��وب َجمِ يع �اً �إِ َّن � ُه هُ � َو ا ْل َغ ُف��و ُر
َّ ِ
ال َّرحِ ي � ُم .Q
لق��د خاط��ب اهلل تع��اىل يف ه��ذه الآي��ة النب��ي
حممداً ( )Eب�أن يخرب عباده الذين ارتكبوا

الذن��وب �أن ال يي�أ�س��وا م��ن مغف��رة اهلل تع��اىل
ورحمت��ه الوا�س��عة
ُ�س��ئل الإم��ام ال�ص��ادق ( )Aع��ن ق��ول
اهلل ع��ز و ج��ل R :و لي�س��ت التوب��ة للذي��ن يعمل��ون
ال�س��يئات حت��ى �إذا ح�ض��ر �أحده��م امل��وت ق��ال �إين
تب��ت الآن Qق��ال :ذل��ك �إذا عاي��ن �أم��ر الآخ��رة .
تف�س��ر الرواي��ة ال��واردة يف ع��دم قب��ول التوب��ة عن��د
ح�ض��ور امل��وت ب��أن امل��راد م��ن ح�ضور املوت العلم به
و م�ش��اهدة �آيات الآخرة و ال توبة عندئذ .
�شروط التوبة :
وحت��ى تتحق��ق املغف��رة م��ن اهلل تع��اىل فيج��ب
عل��ى الإن�س��ان �أن ي ّوف��ر ال�ش��روط التالي��ة يف توبت��ه
و�أهمه��ا :
 -1ترك الفعل يف احلال
 -2الندم على ما م�ضى
 -3العزم على ترك العود �إىل هذا الذنب
� -4أن ت�ؤدي �إىل املخلوقني حقوقهم
� -5أن تعم��د �إىل كل فري�ض��ة علي��ك �ضيعته��ا
فت ��ؤدي حقه��ا
ف�ضيلة التوبة :
التوب��ة �أول مقام��ات الدي��ن ور�أ���س م��ال ال�س��الكني
ومفت��اح ا�س��تقامة ال�س��ائلني ومطل��ع التق��رب �إىل
رب العامل�ين  ،مدحه��ا عظي��م وف�ضله��ا ج�س��يم
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التوبة

ق��ال تع��اىل �R :إن اهلل يح��ب التواب�ين ويح��ب
املتطهري��ن. Q
وناهي��ك يف ف�ضله��ا �أنه��ا بل�س��م الذن��وب
و�س��فينة النج��اة و�ص ّم��ام الأم��ن م��ن �س��خط اهلل
تع��اىل وعقاب��ه .
وق��د �أب��ت العناي��ة الإلهي��ة �أن تهم��ل الع�ص��اة
يتخبط��ون يف دياج�ير الذنوب وجماهل الع�صيان
دون �أن ي�سعهم اهلل بعطفه ال�سامي وعفوه الكرمي
ف�ش� ّوقهم �إىل الإناب��ة  ،وم ّه��د له��م التوب��ة .
روايات يف التوبة :
 -1ق��ال ر�س��ول اهلل ((( : )Eالتائ��ب حبي��ب
اهلل  ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له))
 -2ق��ال الإم��ام عل��ي ((( : )Aب��اب التوب��ة
مفت��وح مل��ن �أراده��ا  ،فتوب��وا �إىل اهلل توب��ة ن�صوح��ا
ع�س��ى ربك��م �أن يكف��ر عنك��م �س��يئاتكم ))
 -3ق��ال الإم��ام عل��ي ((( :)Aال دي��ن مل�س � ّوف
التوب��ة ))
 -4ق��ال الإم��ام ال�ص��ادق (�(( : )Aإن اهلل يح��ب
من عباده املفنت الت ّواب ))
 -5ق��ال الإم��ام ال�ص��ادق ( (( :)Aالعب��د امل�ؤم��ن
�إذا �أذنب ذنباً � ّأجله اهلل �سبع �ساعات  ،ف�إن ا�ستغفر
اهلل مل يكت��ب علي��ه �ش��يء  ،و�إن م�ض��ت ال�س��اعات
ومل ي�س��تغفر كتبت عليه �س��يئة )) ...
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امل�صادر :
 -1بحار الأنوار
 -2تف�سري البيان
 -3جامع ال�سعادات
 -4اخل�صال
 -5الذنوب
 -6ل�سان العرب
 -7امليزان
 -8مو�سوعة �أحاديث �أهل البيت ()B
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