
حقيقة التوبة أركانها وشروطها
أهمية التوبة:

التوبة أول مقامات الدين، ورأس مال السالكني، ومفتاح 
َمْدُحها  العاملني،  رب  إىل  التقرب  ومطلع  السائلني،  استقامة 
ابنَِي  عظيم، وفضُلها جسيم، قال اهلل تعاىل: إِنَّ اهللَ ُيِبُّ التَّوَّ
أّنا  فضلها  يف  وناهيك  )البقرة:222(،   ِريَن اْلَُتَطهِّ َوُيِبُّ 
سخط  من  األمن  وصّمم  النجاة،  وسفينة  الذنوب،  بلسم 
العصاة  ُتمل  أن  اإلهلية  العناية  أَبت  وقد  وعقابه،  تعاىل  اهلل 
أن  دون  العصيان،  وجماهل  الذنوب،  دياجري  يف  يتخبطون 
إىل  قهم  فشوَّ الكريم،  وعفوه  السامي،  بعطفه  اهلل  يسعهم 
الَِّذيَن  َوإَِذا َجاءَك  د هلم التوبة، فقال سبحانه:  اإلنابة، ومهَّ
َة  ْحَ ُكْم َعَل َنْفِسِه الرَّ ُيْؤِمنُوَن بِآَياتِنَا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ
ُه  ُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَّ َأنَّ
ِعَباِدَي  َيا  ُقْل  تعاىل:  وقال  )األنعام:54(،   ِحيٌم رَّ َغُفوٌر 
ِة اهللِ إِنَّ اهللَ َيْغِفُر  ْحَ ُفوا َعَل َأنُفِسِهْم َل َتْقنَُطوا ِمن رَّ الَِّذيَن َأْسَ

ِحيُم )الزمر:53(. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َجِيعًا إِنَّ الذُّ
ارًا*  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ وقال عز وجل: َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ
ْدَرارًا* َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوَيَْعل  َمء َعَلْيُكم مِّ ُيْرِسِل السَّ
وقال   ،)12 )نوح:10-   َأْنَارًا لَُّكْم  َوَيَْعل  َجنَّاٍت  لَُّكْم 
رسول اهلل: )التائب حبيب اهلل، والتائب من الذنب كمن 

ل ذنب له( )جامع السعادات: ج3، ص51(. 
بتوبة  فرحا  أشدُّ  تعاىل  اهلل  )إن   :الباقر اإلمام  وقال 
فوجدها،  ظلمء  ليلة  يف  وزاده  راحلته  أضل  رجل  من  عبده 
حني  براحلته  الرجل  ذلك  من  عبده  بتوبة  فرحا  أشد  فاهلل 

وجدها( )الكايف: ج2، ص435(. 
وقال اإلمام الصادق: )إذا تاب العبد توبة نصوحا، 
يسرت  وكيف  فقلت:  واآلخرة،  الدنيا  يف  عليه  فسرت  اهلل  أحبه 
عليه؟ قال: ُينِس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إىل 
جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه ويوحي إىل بقاع األرض اكتمي 
حني  وجل  عز  اهلل  فيلقى  الذنوب،  من  عليك  يعمل  كان  ما 

)الكايف:  الذنوب(  من  بيشء  عليه  يشهد  يشء  وليس  يلقاه 
ج2، ص430(. 

أربعني  وليلته  يومه  يف  يقارف  مؤمن  من  )ما   :وعنه
كبرية فيقول وهو نادم: أستغفر اهلل الذي ل إله إل هو احلي 
القّيوم بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام وأسأله 
أن يصيل عل حممد وآل حممد وأن يتوب عيّل، إل غفرها اهلل 
كبرية(  أربعني  من  أكثر  يومه  يف  يقارف  فيمن  خري  ول  له، 

)الوسائل: ج15، ص333(.
معنى التوبة:

اهلل  إىل  تاَب  يقال:  ْنِب،  الذَّ من  ُجوُع  الرُّ الّلغة:  يف  التَّْوبُة 
َيُتوُب َتْوبًا وَتْوبًة وَمتابًا: َأناَب وَرَجَع عن امَلْعصيِة إىل الطاعِة، 
ُجوَع  واْسَتَتْبُت ُفالنًا: َعَرْضُت عليه التَّْوَبَة مما اْقَتَف، َأي: الرُّ

والنََّدَم عىل ما َفَرَط منه، واْسَتتابه: سَأَله َأن َيُتوَب.
وأما الّتوبة يف الصطالح الّشعي: فقد اختلفت الكلمت 
ذنبًا،  لكونه  الّذنب  عىل  النّدم  فقيل:  أقوال:  عىل  معناها  يف 
وقد يزاد باإلضافة إىل ما تقدم هذا القيد: مع العزم عىل ترك 
النّدم غري  العزم الزم لذلك  أّن هذا  أبدًا، والّظاهر:  املعاودة 
منفك عنه، وقيل: النّدم عىل املعصية، لكونا معصية، والعزم 
عىل ترك املعاودة يف املستقبل، ألّن ترك العزم يكشف عن نفي 

النّدم.
حقيقة التوبة:

تبلورها،  بعد  إال  النصوح  الصادقة  التوبة  تتحقق  ال 
واجتيازها أطوارًا ثالثة:

املذنب  وشعور  الضمري،  َيقَظة  طور  هو  األول:  فالطور 
لسخطه  وتعرضه  تعاىل،  اهلل  معصية  عىل  والندم  باألسى 
وعقابه، فإذا امتألت نفس املذنب هبذا الشعور الواعي انتقل 

إىل:
الطور الثاين: وهو طور الرجوع إىل اهلل عز وجل، والعزم 
الصادق عىل طاعته، ونبذ عصيانه، فإذا ما أنس بذلك حتول 

إىل: 

رواسب  من  النفس  تصفية  طور  وهو  الثالث:  الطور 
الذنوب، وتاليف سيئاتا باألعمل الصاحلة الباعثة عىل توفري 
التوبة  تتحقق  وبذلك  السيئات،  وتاليش  احلسنات،  رصيد 

الصادقة النصوح. 
وليست التوبة هزالً عابثًا، ولقلقًة يتشدق هبا اللسان، وإنم 
بعزم  عصيانه  وجمافاة  تعاىل،  اهللّ  إىل  الصادق  الرجوع  هي: 
املعايص  يف  سادر  وهو  بلسانه  واملستغفر  قويني،  وتصميم 
من  )الستغفر   : الرضا  اإلمام  قال  كم  كّذاب،  مستهت 

ذنب ويفعله كالستهزئ بربه( )الكايف: ج2، ص504(.
خماطر تأخري التوبة:

خماطر  الذنوب  عن  اإلقالع  وتسويف  التوبة  لتأخري  إن 
كبرية، نذكر منها:

أولً: إن تأخري التوبة مدعاة ألن خيرس اإلنسان لطف اهلل 
تعاىل يف حمو املعصية والعفو عن الذنب عاجاًل، فالكثري من 
يمحو  إنم  وتعاىل  اهلل سبحانه  أن  إىل  تشري  الدينية  النصوص 
الذنب عن عباده إذا ما سارعوا إىل التوبة حتى كأنم ال ذنب 
هلم، فقد ورد عن اإلمام الصادق : )إن العبد إذا أذنب 
ذنبا أّجل من غدوة إىل الليل، فإن استغفر اهلل مل يكتب عليه( 

)الكايف: ج2، ص437(. 
سبع  اهلل  َله  أجَّ ذنبًا  أذنب  إذا  الؤمن  )العبد   : وعنه 
مضت  وإن  يشء،  عليه  ُيكتب  مل  اهلل  استغفر  فإن  ساعات، 
الساعات ومل يستغفر كتبت عليه سيئة، وإنَّ الؤمَن ليذكر ذنبه 
)الكايف: ج2،  له(  فيغفر  ربه  يستغفر  بعد عشين سنة حتى 
-   اإلمام  قول  بمقتىض   - ذلك  يف  وكأن   ص437(، 
فرصة لإلنسان للمراجعة والتوبة قبل أن تكتب عليه معاصيه.
ثانيًا: ينطوي تأجيل التوبة عىل خماطر، منها: ضعف إرادة 
التوبة، ويعود ذلك إىل أن  املرء، واهتزاز وفتور عزيمته عىل 
اإلنسان كلم استمر يف القبول بالذنب وممارسته فإنه يتكيف 
اهلداية  حلظات  اقتناص  أمهية  تأيت  هنا  من  به،  ويتطبع  معه 
وهبذا  الفرصة،  هذه  فوات  من  حذرًا  التوبة،  قرار  الختاذ  

نفهم قول اهلل تعاىل حني يتحدث يف حمكم كتابه الكريم عن 
َوَء  ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ َم التَّْوَبُة َعَل اهللِ لِلَّ املسارعة إىل التوبة:إِنَّ
بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفُأْوَلـئَِك َيُتوُب اهللُ َعَلْيِهْم َوَكاَن 

اهللُ َعلِيًم َحكِيًم )النساء:17(.
َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب، أي: ال  ومضمون التعبري القرآين: 
يتأخرون يف التوبة، وورد عن أمري املؤمنني  أنه قال: )ل 
ج2،  البيت:  أهل  أحاديث  )موسوعة  بتوبته(  ٍف  ُلسوِّ دين 
ص268(، ويف ذلك إشارة خطرية من اإلمام  بأن من 

ُيسّوف التوبة سيكون عرضة لفقدان احلالة الدينية يف نفسه.
ثالثًا: عدم ضمن املرء حلياته، فإىل متى سوف يؤّجل املرء 
أفال  حياته،  يضمن  أتراه  الذنب،  عن  سيقلع  ومتى  التوبة 
خيشى هجوم األجل عليه وهو بعد مل ينجز التوبة؟ ورد عن 
بالتوبة، من هجوم األجل  )مسّوف نفسه   : اإلمام عيل 

عل أعظم خطر( )املستدرك: ج12، ص130(.
فعىل اإلنسان أن يبادر إىل التوبة بمجرد أن يتنبه إىل اخلطأ 
بقوله:    اجلواد  اإلمام  إليه  يوجه  ما  وهذا  واملعصية، 
)تأخري التوبة اغرتار - أي حالة من الغرور يعيشها اإلنسان 
حرية  التسويف  وطول  والعمر-   األمل  بطول  يعتقد   الذي 
حيث  من  واخلطأ  الصح  بني  حائرًا  اإلنسان  جيعل  أي   -
بالعثور  يتحجج  أي   - هلكة  اهلل  عل  والعتالل   - السلوك 
َبِل  أعذار:  كلها  هذه  آخر،  وقت  يف  مناسبة،  فرصة  عىل 
نَساُن َعىَل َنْفِسِه َبِصرَيٌة* َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه - واإلرصار  اإْلِ
عل الذنب أمن لكر اهلل: َأَفَأِمنُوْا َمْكَر اهللِ َفاَل َيْأَمُن َمْكَر اهللِ 

وَن( )حتف العقول: ص456(. اِسُ إِلَّ اْلَقْوُم اْلَ
أركان التوبة وشروطها:

ثالثة  حتّققها  يف  ويعترب  الذنب،  عن  اإلقالع  هي  التوبة 
قيود:

األول: ترك الفعل يف احلال.
الثاين: الندم عل الايض من األفعال.

الثالث: العزم عل الرتك يف الستقبال.



جاء يف نج البالغة أنه قال أمري املؤمنني لقائل قال 
الستغفار؟  ما  أتدري  أمك  ثكلتك  اهلل:  )استغفر  بحرضته: 

الستغفار درجة العّليني وهو اسم واقع عل  ستة معاٍن:
أوهلا: الندم عل ما مىض.

والثاين: العزم عل ترك العود إليه أبدًا.
والثالث: أن تؤدي إىل الخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل 

أملس ليس عليك تبعة.
فتؤّدي  ضّيعتها  عليك  فريضة  كّل  إىل  تعمد  أن  والرابع: 

حّقها.
السحت  عل  نبت  الذي  اللحم  إىل  تعمد  أن  والامس: 
بينهم حلم  وينشأ  بالعظم  اجللد  تلصق  باألحزان حتى   فتذيبه 

جديد.
حالوة  أذقته  كم  الطاعة  أمل  اجلسم  تذيق  أن  والسادس: 
البالغة: ج4،  العصية، فعند ذلك تقول: أستغفر اهلل( )نج 

ص97(.
الريض  السيد  نقله  الذي  الرشيف  احلديث  هذا  يشتمل 
ركنني  عىل   ،عيل املوّحدين  إمام  عن  مقامه(  اهلل  )أعىل 

من أركان التوبة مها: الندامة، والعزم عىل ترك  العودة.
بداية  وهذه  اقتفه،  الذي  والذنب  باخلطأ  إقرار  فالندامة 

االنعطاف عن طريق املعصية والرجوع إىل طريق الطاعة.
وأما العزم عىل ترك العودة إليه، فهو توطني للنفس أن ال 
يؤدي  خاطئ  طريق  أنه  عرف  أن  بعد  الطريق  هذا  إىل  تعود 
به إىل اهللكة، وعرف طريق احلق الذي يوصله إىل الرضوان 

والطاعة، فهذان األمران مها حقيقة التوبة وقوامها. 
للقبول  مهمني  رشطني  عىل  أيضا  احلديث  هذا  ويشتمل 
اخلالق  حقوق  وأداء  ألهلها،  املخلوق  حقوق  إرجاع  مها: 
السابق  العمل  ألن  مطلوبان،  األمران  وهذان  سبحانه، 
بالنسبة  تبعات  عليه  تتتب  أن  يمكن  بجهالة  عمله  الذي 
ترك  بمجرد  تزول  التبعات ال  اخلالق، وهذه  أو  للمخلوقني 
الذنوب، بل البد من تداركها بعمٍل ما، حسب نوع الذنب، 

وعليه بتكثري حسناته هو وتكثري االستغفار لصاحبه، ليكون 
إذ كل َمن له حق عىل غريه ال  القيامة عوضًا عن حقه،  يوم 
بد أن يأخذ يوم القيامة عوضًا عن حقه، إما بعض طاعاته أو 

بتحمل هذا الغري بعض سيئاته.
فإن كانت جناية جرت عليه خطأ  )النفس(:  وما كان يف 
وجب أن يعطي الدية، وإن كان عمدًا وجب عليه أن يمّكن 
حتى  القصاص  من   - هالكه  مع   - أولياءه  أو  عليه  املجني 
فعليه  ذلك  عن  عجز  وإن  حل،  يف  جيعله  أو  منه،  يقتص 
بالترضع واالبتهال أن يرضيه عنه يوم  أيضًا إىل اهلل  الرجوع 

القيامة.
وما كان يف )العرض(: بأن شتم أحدا، أو قذفه، أو هبته، 
لديه،  ذلك  قال  من  عند  نفسه  يكّذب  أن  فحقه  اغتابه،  أو 
ويستحل من صاحبه مع اإلمكان، إن مل خيف تديده وزيادة 
فليكثر  ذلك،  خاف  فإن  إظهاره،  من  فتنته  وهيجان  غيظه 

االستغفار له، ويبتهل إىل اهلل أن يرضيه عنه يوم القيامة.
وجممل ما يلزم يف التوبة عن حقوق الناس: إرضاء اخلصوم 
مع اإلمكان، وبدونه التصدق وتكثري احلسنات واالستغفار، 
يوم  عنه  ولريضيهم  واالبتهال،  بالترضع  اهلل  إىل  والرجوع 
الصدق  علم  إذا  فلعله  اهلل،  بمشيئة  ذلك  ويكون  القيامة، 
وأرىض  عليه  ترحم  وانكساره،  ذله  ووجد  عبده،  قلب  من 
خصمءه من خزانة فضله، فال ينبغي ألحد أن ييأس من روح 

اهلل.
املبادرين إىل  وأخريًا نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا وإياكم من 
التوبة وأن يتقبلها منا بقبول حسن ويوفقنا لكل خري وصالح.

لكي يضمن أن ال حياسب عىل ذنبه يوم القيامة، وسيأيت بيان 
اجلانب العميل للتوبة من الذنب. 

وأما األمران األخريان ومها اخلامس والسادس، فهم من  
رشوط كمل التوبة، أي: أن التوبة الكاملة ال تتحّقق وال تقبل 

من دونم.
الطريق العملي للتوبة:

ختتلف  عنها  اخلروج  وكيفية  الذنب  من  التوبة  أن  إعلم 
بحسب نوع الذنوب التي كان يقارفها اإلنسان، ألن املعايص 
إما من حقوق اهلل وهي التي بينه وبني اهلل، أو حقوق الناس 
وهي التي بينه وبني املخلوق، واألوىل -أي: حقوق اهلل- إما: 

واجبات أو حمرمات، فهذه أقسام ثالثة للتوبة:
اهلل  وبني  بينه  الواجبة  الطاعات  ترك  قد  كان  فإذا  األول: 
والكفارة  واخلمس  والزكاة،  والصوم،  الصالة،  من  تعاىل 
وغريها، فطريق التوبة عنها: أن يندم عىل ما فّرط يف طاعة اهلل، 
ويعزم عىل تعويض ما فات، وذلك بأن يعلم مقدار ما تركه 
من الطاعات إن كان متيرسًا، أو جيتهد يف حتصيل هذا املقدار 
إن كان متعرسًا، ثم يبادر يف قضائه وال يتهاون يف ذلك، حتى 

حيصل له اليقني بفراغ الذمة عن الواجب املكلف به.
اهلل،  وبني  بينه  التي  املحرمات  فعل  قد  كان  وإذا  الثاين: 
والكذب،  املزامري،  ورضب  اخلمر،  كرشب  املنهيات:  أعني 
والزنا بغري ذات بعل - والعياذ باهلل-، فطريق التوبة عنها: أن 

يندم عليها، ويوطن قلبه عىل ترك العود إىل مثلها أبدًا.
وبني  بينه  التي  الذنوب  قارف  قد  كان  إذا  وأما  الثالث: 
املال،  يف  إما  وهي  الناس،  بحقوق  عنها  املعرب  وهي  العباد، 
وأشكل:  أصعب  فيها  فاألمر  العرض،  يف  أو  النفس،  يف  أو 
فم كان يف )الال(: جيب عليه أن يرده إىل صاحبه إن أمكنه، 
فإن عجز عن ذلك لُِعدم أو فقر، وجب أن يستحل منه، وإن 
الرجل غيبة منقطعة  لغيبة  إليه  الوصول  مل حيله أو عجز عن 
أو موته وعدم بقاء وارث له، فليتصدق عنه إن أمكنه، وإال 
القيامة،  فعليه بالترضع واالبتهال إىل اهلل أن يرضيه عنه يوم 


