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هل توبة هللا فورية على التائب ؟
١٤٤٢رمضان٢٣األربعاءبتاريخغريبكتبه

ويغفرفورًاهللاعليهيتوبالذنب،منيتوبأنبمجردالتائب،علىفوريةهللاتوبةهل
له؟

يتعرضوقدلزاما،فوريةليستتوبتهأنإالعليه،بالتوبةالتائبوعدكانوإنهللاأنأم
التائب لبعض العقوبة قبل أن يتوب هللا عليه؟

هذه األسئلة سوف أحاول إجابتها من خالل المحاور التالية:

هل توبة هللا فورية على التائب●
نتائج اعتقاد أن توبة هللا فورية على التائب●

ھل توبة هللا فوریة على التائب

فوريةهللاتوبةنعم،هوالسؤال،هذاسماععندأذهانناإلىيتبادرالذيالجوابإن
له ذنبه.على التائب، بمجرد توبته يتوب هللا عليه فورًا ويغفر

نتيجةعموما،بالذنوباالستخفافهوالالشعور،فيالجوابهذاوجودفيوالسبب
تابمنأننعتبرالالشعورفيفنحنالجمعية،مخيلتناوعيكونالذياإلرجاءلفكر
التائبعلىفوراهللايتوبهلالسؤالألنبذلك،نصرحلمولوفورا،عليههللايتوب

ليس مما يطرح عادة.

تابثمالسيئةفعلمنعلىبالتوبةوعدهللاأننجدوسنة،قرآناالوحيإلىبالرجوع
منها، فقال:

َما﴿ وَبُةِإن� ذيَنهللا�َِعَلىالت� َقريٍبِمنَيتوبوَنُثم�ِبَجهاَلٍةالّسوَءَيعَملوَنِلل�
َعليًما َحكيًما ﴾َفُأولِئَك َيتوُب هللا�ُ َعَليِهم َوكاَن هللا�ُ

]١٧[النساء:

هذا بدايًة.ولكن ال نجد أن هللا يتوب فورًا على العبد بمجرد توبته،
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عباده،بعضعلىهللاتوبةعنتحدثتآياتعندناأنهالوحي،فيالنظرأمعناإذاثم
بعد توبتهم.وأنها لم تكن فورية، بل كانت بعد تعرضهم لعقوبة شديدة

لمذلكومعنصوحًا،توبةوجلعزهللاإلىتابواالذينوصاحبيه،مالكبنكعبأقصد
بسببهأنفسهمعليهمضاقتشديد،لبالءتعرضواأنبعدإالعليهم،هللاتوبةتنزل

وضاقت عليهم األرض بما رحبت، كما قال ربنا عز وجل:

الَثِةَوَعَلى﴿ ذيَنالث� فواال� َوضاَقتَرُحَبتِبمااَألرُضَعَليِهُمضاَقتِإذاَحّتىُخل�
هللا�َِإن�ِلَيتوبواَعَليِهمتاَبُثم�ِإَليِهِإّالهللا�ِِمَنَملَجَأالَأنَوَظّنواَأنُفُسُهمَعَليِهم

حيُم ﴾ ّواُب الر� ُهَو الت�

]١١٨[التوبة:

ولنستمع إلى كعب رضي هللا عنه يبين لنا بعض ما القوا:

منالثالثةأيهاكالمنا،عنالمسلمينوسلم،عليههللاصلىهللارسولونهى
فيليتنكرتحتىلنا،تغيرواوقال:الناس،فاجتنبناقال:عنه،تخلفمنبين

فأماليلة،خمسينذلكعلىفلبثناأعرف،التيباألرضهيفمااألرض،نفسي
القومأشبفكنتأناوأمايبكيان،بيوتهمافيوقعدافاستكانا،صاحباي

وآتيأحد،يكلمنيوالاألسواق،فيوأطوفالصالة،فأشهدأخرجفكنتوأجلدهم،
الصالة،بعدمجلسهفيوهوعليه،فأسلموسلم،عليههللاصلىهللارسول
وأسارقهمنه،قريباأصليثمال؟أمالسالمبردشفتيهحركهلنفسي:فيفأقول
طالإذاحتىعني،أعرضنحوهالتفتوإذاإلي،نظرصالتيعلىأقبلتفإذاالنظر،

وهوقتادة،أبيحائطجدارتسورتحتىمشيتالمسلمين،جفوةمنعليذلك
ياله:فقلتالسالم،عليردمافوهللاعليه،فسلمتإلي،الناسوأحبعمي،ابن

فعدتفسكت،قال:ورسوله؟هللاأحبأنيتعلمنهلبالله،أنشدكقتادة،أبا
عيناي،ففاضتأعلم،ورسولههللافقال:فناشدته،فعدتفسكت،فناشدته،

نبطمننبطيإذاالمدينة،سوقفيأمشيأنافبيناالجدار،تسورتحتىوتوليت
بنكعبعلىيدلمنيقول:بالمدينة،يبيعهبالطعامقدمممنالشام،أهل

ملكمنكتاباإليفدفعجاءنيحتىإلي،لهيشيرونالناسفطفققال:مالك؟
جفاك،قدصاحبكأنبلغناقدفإنهبعد،أمافيه:فإذافقرأته،كاتباوكنتغسان،

حينفقلتقال:نواسك،بنافالحقمضيعة،والهوانبدارهللايجعلكولم
مضتإذاحتىبها،فسجرتهاالتنوربهافتياممتالبالء،منأيضاوهذهقرأتها:
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وسلمعليههللاصلىهللارسولرسولإذاالوحي،واستلبثالخمسين،منأربعون
قال:امرأتك،تعتزلأنيأمركوسلم،عليههللاصلىهللارسولإنفقال:يأتيني،
إلىفأرسلقال:تقربنها،فالاعتزلهابلال،قال:أفعل؟ماذاأمأطلقهافقلت:

حتىعندهمفكونيبأهلك،الحقيالمرأتي:فقلتقال:ذلك،بمثلصاحبي
هللاصلىهللارسولأميةبنهاللامرأةفجاءتقال:األمر،هذافيهللايقضي

خادم،لهليسضائع،شيخأميةبنهاللإنهللا،رسولياله:فقالتوسلم،عليه
إلىحركةبهماوهللاإنهفقالت:يقربنك،الولكنال،قال:أخدمه؟أنتكرهفهل

ليفقالقال:هذا،يومهإلىكانماأمرهمنكانمنذيبكيزالماووهللاشيء،
أذنفقدامرأتك،فيوسلمعليههللاصلىهللارسولاستأذنتلوأهلي:بعض
هللاصلىهللارسولفيهاأستأذنالفقلت:قال:تخدمه،أنأميةبنهاللالمرأة
استأذنتهإذاوسلم،عليههللاصلىهللارسوليقولماذايدرينيوماوسلم،عليه

حينمنليلة،خمسونلنافكملليال،عشربذلكفلبثتقال:شاب،رجلوأنافيها،
بيتظهرعلىليلة،خمسينصباحالفجرصالةصليتثمقال:كالمنا،عننهي

عليضاقتقدمنا،وجل،عزهللا،ذكرالتيالحالعلىجالسأنافبينابيوتنا،من
يقولسلع،علىأوفىصارخصوتسمعترحبت،بمااألرضعليوضاقتنفسي،

فرج،جاءقدأنوعرفتساجدا،فخررتقال:أبشر،مالك،بنكعبياصوته:بأعلى
صالةصلىحينعلينا،هللابتوبةالناسوسلم،عليههللاصلىهللارسولفآذنقال:

إليرجلوركضمبشرون،صاحبيقبلفذهبيبشروننا،الناسفذهبالفجر،
الفرس،منأسرعالصوتفكانالجبل،وأوفىقبلي،أسلممنساعوسعىفرسا،

إياهفكسوتهماثوبيلهفنزعتيبشرني،صوتهسمعتالذيجاءنيفلما
فانطلقتفلبستهما،ثوبينواستعرتيومئذ،غيرهماأملكماوهللاببشارته،

يهنئونيفوجا،فوجاالناسيتلقانيوسلم،عليههللاصلىهللارسولأتأمم
هللارسولفإذاالمسجد،دخلتحتىعليك،هللاتوبةلتهنئكويقولون:بالتوبة،

هللاعبيدبنطلحةفقامالناس،وحولهالمسجد،فيجالسوسلم،عليههللاصلى
فكانقال:غيره،المهاجرينمنرجلقامماوهللاوهنأني،صافحنيحتىيهرول،

عليههللاصلىهللارسولعلىسلمتفلماكعب:قاللطلحة،ينساهاالكعب
منذعليكمريومبخيرأبشرويقول:السرور،منوجههيبرقوهوقال:وسلم،
منبلال،فقال:هللا؟عندمنأمهللا،رسولياعندكأمنفقلت:قال:أمك،ولدتك

وجههكأنوجهه،استنارسرإذاوسلم،عليههللاصلىهللارسولوكانهللا،عند
إنهللا،رسولياقلت:يديه،بينجلستفلماقال:ذلك،نعرفوكناقال:قمر،قطعة
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وسلم،عليههللاصلىرسولهوإلىهللا،إلىصدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمن
قال:لك،خيرفهومالك،بعضأمسكوسلم:عليههللاصلىهللارسولفقال

إنماهللاإنهللا،رسولياوقلت:قال:بخيبر،الذيسهميأمسكفإنيفقلت:
أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت.

بمجردينالأوبه،يستخفالذيباألمروليستفورية،بالضرورةليستإذًاهللافتوبة
عليههللاصلىهللارسوليديبينتوبتهفيصادقاكانفكعبالمرء،يقولهاكلمة

وسلم، متحمال ما يالقيه في سبيلها.

فيهمهللايعلمولمابألسنتهميتوبونالذينوالمنافقين،األعربمنتخلفواالذينأما
الصدق، فقد قال ربنا عز وجل عنهم:

ًةَسبعيَنَلُهمَتسَتغِفرِإنَلُهمَتسَتغِفرالَأوَلُهماسَتغِفر﴿ هللا�َُيغِفَرَفَلنَمر�
ِه َوَرسوِلِه ُهم َكَفروا ِبالل� َوهللا�ُ ال َيهِدي الَقوَم الفاِسقيَن ﴾َلُهم ذِلَك ِبَأن�

]٨٠[التوبة:

وصدق،وجلعزهللاإلىرجوعهووإنمابكلمات،تلفظمجردليسإذًاالتوبةفأمر
يحتاجقدبلنتصور،كناكمافورًابالضرورةليسولكنعليه،هللاتابذلكفعلفمن

المرء أن يعاقب عقوبة قبل أن يتوب هللا عليه.

نتائج اعتقاد أن توبة هللا فوریة على التائب

لإلسالمتصورنافيجداالسيءاألثرلهكاناإلرجاء،بسببورثناهالذيالمعتقدهذاإن
المعتقد،هذاعلىاعتماداالنصوصلبعضالخاطئالفهمبسببوذلكوللمعصية،

وإليك بيان ذلك:

حين نقرأ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

الجنةهللايدخلهمثمأصابوها،بذنوبعقوبةالنار،منسفعأقواما«ليصيبن
بفضل رحمته، وشفاعة الشافعين، يقال لهم: الجهنميون»

التيذنوبهممنيتوبوالمقومهمالحديث،عنهميتحدثمنأنفورًانتصورفإننا
سوفهللاأننعتبرلكونناوهذامنها،يطهرواحتىأوالالناردخلوالذلكأصابوها،

فيها.يتوب عليهم فورا بمجرد توبتهم في الدنيا لو كانوا تابوا
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يتوبأنقبليعاقبهملنهللاأنتعنيالالدنيافيتوبتهمألنفاسد،اعتقادوهذا
رأيناوقدوسلم،عليههللاصلىهللارسولصحابةمنهللاعلىبأكرمنحنوماعليهم،

منيتوبوالمقومالحديثفيمنأناعتبارلذلكتوبتهم،بعدالقواالتيالعقوبة
ذنوبهم اعتبار فاسد.

يخالفالأمرهللامعصيةعلىاإلصرارأناعتبارإلىبصاحبهيؤديسوفاالعتبارهذا
اإليمان، والعياذ بالله.

هللاطاعةهوإنمااإلسالمألنجذوره،منلإلسالمنسفهواألخيرالمعتقدهذا
اإلسالميصبحهللا،معصيةعلىمصروهومسلماالمرءيبقىأنجازفإذاورسوله،

معصيته،علىمصراعصاهأوهللاأطاعسواءالمرءألنلها،معنىالكلمةمجرد
في قوله:يبقى مسلمًا، وهذا عين الباطل الذي بين ربنا عز وجل

﴾َتحُكموَنَكيَفَلُكمماَكالُمجِرميَنالُمسِلميَنَأَفَنجَعُل﴿

]٣٦-٣٥[القلم:

مصراهللايعصيالذيذلكمعلقاءه،ويرجوويخافههللا،يطيعالذييستويهل
على معصيته، مداوم عليها غير تائب لله؟

معاذ هللا أن يكون المسلم والمجرم سيان.

يقول ربنا عز وجل:

اَيسَتووَنالفاِسًقاكاَنَكَمنُمؤِمًناكاَنَأَفَمن﴿ ذيَنَأم� َوَعِمُلواآَمنواال�
اَيعَملوَنكانواِبماُنُزًالالَمأوىَجّناُتَفَلُهمالّصاِلحاِت ذيَنَوَأم� َفَسقواال�
ماالّناُرَفَمأواُهُم َعذاَبذوقواَلُهمَوقيَلفيهاُأعيدواِمنهاَيخُرجواَأنَأرادواُكل�

بوَن ﴾ ذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذ� الّناِر ال�

]٢٠-١٨[السجدة:

مؤمنغيرالحقيقةفيمعصيته،علىالمصرهللا،طاعةعنالخارجوهوالفاسقإن
علىتجاسرولماالنارعذابلخافبها،مؤمنكانلوألنهالنار،والالجنةوالباآلخرة،
عليهاستحقالذيبفسقهبالنار،مكذبأنهربناقالولذلكهللا،معصيةعلىاإلصرار

عذاب النار.
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أعاذنا هللا من النار ومن سخطه وتاب علينا إنه هو التواب الرحيم.
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