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 اسماء كاظم عباس المحمود اسم الطالب :                          : كمية التربية لمبناتالكمية
 ا. د. رحيم حمو محمد البهادلي:  اسم المشرفالتاريخ                                   القسم:

 ماجستير  : الشهادة                         التاريخ االسالمي.التخصص:
 أو األطروحةعنوان الرسالة 

 التوبة في المجتمع العربي األسالمي حتى نهاية العصر االموي " دراسة تاريخية "
 األطروحةملخص الرسالة أو 

التي تعنى  لدراساتاألجتماعية والسياسية والدينية  من أىم تمك اعدت الدراسات التاريخية األسالمية التي ترتبط بحياة األفراد    
ليا الدور التاريخي لمجمل  مسألة التوبة وكانحاالت انسانية مرتبطة ب فقد توسمتبتراث االمة االسالمية ومن خالل تمك الدراسات 

منو تعالى  من سوء اعمالو كرحمة اليية تفضميةوألنقاذ البشر  مفردات الحياة اليومية آنذاكحياة المجتمع وتحتل ركنا اساسيا من 
من تراث تاريخنا العربي اإلسالمي ومن ىذا المنطمق كان االقدام عمى التوبة من اىم شكمت مفصال ميما  قدعمى التوابين والتي 

اة المجتمع واالفراد ولعل خطوة تغيرية نحو االفضل في حي ضافة الى كوتياالخطوات التي تشكل منعطفًا تاريخًا في حياة االفراد باأل
من أىم مفردات الحفاظ عمى الحياة كممجا لمتائبين من الضالل الفكري واالنحراف السموكي ومنيم  ىذا المنطمقمن  دُتع   مفردة التوبة

تمثل رابطة  انياكما ، الخارجين والمناوئين والساخطين عمى السمطة والذين اعتبرتيم السمطة مذنبين وعمييم االمتثال لمتوبة ليا 
بناء المجتمع  واعالء صرحو، بعد الحفاظ عمى قيم ومباديء األسالم، بل وأمرا ممحا ، ومنيا يتم ربط بين اهلل تعالى وعبده قوية ت

 القصوى .ألىميتيا التاريخية  ال بد من دراستوكان ليذا تتطمبو ضرورات العصر الذي نتعايش مع احداثو الخطيرة 
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Abstract  Of Thesis 

Islamic studies that are related to the life of the social, political and religious 
personnel of the most important of these studies, which means the heritage of the 
nation through the link humanitarian cases the question of repentance, which played 
an important role in changing the lives of preference for humans and through 
spiritual and intellectual link between a person and his Lord Baadaltoph of sins so 

formed the importance of repentance has promised motivation to study..  

 



 

 


