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5 م�����������������ق�����������������ّدم�����������������ة

مقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين وال�س���اة وال�س���ام على اأ�س���رف الخلق و�سّيد الّر�سل, اّلذي 

بعثه اهلل تعالى رحمة للعالمين, �سّيدنا اأبي القا�سم محّمد بن عبد اهلل, وعلى اآله الأطهار 

.
(((

�ِلَح�ِت ُطوبَى لَُهْم َوُح�ْسُن َم�آب} البررة{الَِّذيَن اآَمنُوْا َوَعِمُلوْا ال�سَّ

اإّن دع���اء التوبة من الأدعي���ة القّيمة اّلتي رويت عن اإمامن���ا زين العابدينQ في 

�س���حيفته ال�س���جاديَّة, وقد ت�س���ّمن اأعلى ما يمكن ت�س���ّوره من معاني الرج���وع اإلى اهلل 

�سبحانه وتعالى بعد البعد عنه.

ونحن اإذ نقف اأمام هذه الم�س���امين العالية بال�س���رح والبحث عّما وراء هذه الكلمات 

النورانّية, ن�ساأل اهلل العفّو اأن يجعلنا من التائبين المنيبين ويرزقنا الزلفى لديه وُح�سُن 

الماآب, واآخر دعوانا اأِن الحمد هلل رّب العالمين.

مركز نون للتاأليف والرتجمة

)))  �سورة الرعد, الآية:29.
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اأهّميّة التوبة 1

اللَُّهمَّ َيا َمْن ال َيِصُفُه َنْعُت 
اْلَواِصِفي���َن، َوَيا َمْن الَ ُيَجاِوُزُه 
اِجيَن، َوَيا َمْن الَ َيِضيُع  َرَجاُء الرَّ

لََدْيِه أَْجُر اْلُمْحِسِنيَن.

من دع��اء اإلمام زي��ن العابدينQ في 
ذكر التوبة:
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تمهيد:

عندم���ا يجل����س الكاتب اأم���ام الحا�س���وب, ويبداأ بطباع���ة ما يجول ف���ي خاطره على 

�سفحات حا�سوبه, ويتعّثر فكره في اأّية فكرة, فاإّنه مبا�سرة ينتقل اإلى خيار التراجع عّما 

كتب, ليقوم بت�سحيح الفكرة, اأو ت�سحيح الجملة اّلتي كتبها ب�سكل خاطئ.

وعندما ي�س���تر ي الواحد مّنا حاجة من حاجاته, ويرجع بها اإلى  بيته م�س���رورًا ليجد 

اأّن���ه ق���د اأخطاأ في خياره  اإذا بان عيبها, فاإّنه مبا�س���رة يعود اإلى الكفالة لي�س���تعملها في 

التراجع عن ال�سراء.

وحين يتقّدم الجي�س في المعركة اإلى اأر�س ت�سل اإليه فيها نار الأعداء ول يجد مفّرًا 

ول ماذًا لاحتماء منها, فاإّنه �سرعان ما يتراجع اإلى الوراء حفاظًا على قّوته, ولإعادة 

الهجوم ب�سكل اأف�سل.

وكذا الإن�س���ان في كّل مواقف حياته, كحين يتفّوه بكلمة ت�س���يء ل�سديق, فاإّنه ي�سارع 

للتراجع عنها ومحاوًل تو�سيح موقفه, وقد يعتذر عّما �سدر منه.

وكثي���ر من هذه الأمثلة تمّر في  حياة الإن�س���ان. ولو تاأّملنا ب�س���كل دقيق في تفا�س���يل 

حياتنا فاإّننا نجد اأّننا دائمًاً ما نحتاج لخيار التراجع هذا.

وفي عاقتنا مع اهلل تعالى, ل بّدّ لنا من هذا الخيار اأي�سًا. فلماذا نحتاج لذلك؟

الحاجة للتوبة 
دعانا القراآن الكريم اإلى التوبة, وا�ستعمل في الدعاء اإليها كلمات ملوؤها الرحمة, مع 

علمنا جميعا باأّن اهلل تعالى غنّي عن عذابنا, وغنّي اأي�س���ًا عن عبادتنا, لنتاأّمل في قوله 

نُوَب   الذُّ
ُ
ْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهللَ يَْغِفر ِه���ْم َل تَْقنَُطوا ِمن رَّ �ْسَرُفوا َعَلى اأَنُف�سِ تعالى:{ُق���ْل يَ� ِعبَ�ِدَي الَِّذيَن اأَ
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ِتيَُكُم اْلَعَذاُب ثُمَّ َل  ِل اأَن يَ�أْ
ْ
�ْسِلُموا لَُه ِمن َقب ���وا اإِلَى َربُِّكْم َواأَ

ُ
ِحيُم * َواأَِنيب َجِميًع���� اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

.
(((

وَن} 
ُ
ر تُن�سَ

هنا دعوة بل�س���ان الرحم���ة, فقول اهلل تعالى: »ي���ا عبادي« دائمًاً ما ُي�س���عر بالرحمة, 

.
(2(

َذا َدَع�ِن} اِع اإِ كقوله تعالى: {َواإَِذا �َس�أَلََك ِعبَ�ِدي َعنِّي َف�إِنِّي َقِريٌب  اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

.
(((

اَلَة}  وقوله تعالى:{ُقل لِِّعبَ�ِدَي الَِّذيَن اآَمنُواْ يُِقيُموْا ال�سَّ

.
(4(

ِحيُم}  ىْء ِعبَ�ِدي اأَنِّي اأَنَ� اْلَغُفوُر الرَّ
ِّ
وقوله تعالى: {نَب

وهذا خطاب ي�س���تعلمه اهلل تعالى لخطاب الموؤمنين, وُي�س���عَر الم�س���تمع له بالرحمة, 

فلماذا يدعونا اهلل تعالى بهذا الخطاب؟

اإّن دعوة اهلل تعالى لنا للتوبة والإنابة  لأجل اأمور:

) – اأّنه رحيم بنا, ومن �سفات الرحيم اأن يقبل عذر المعتذر ويقيل عثرة الم�ستقيل, 

 لَنَ� َواْرَحْمنَ� 
ْ
وه���ذا معنى قوله تعالى:{اإِنَُّه َك�َن َفِريٌق مِّْن ِعبَ�ِدي يَُقولُوَن َربَّنَ� اآَمنَّ� َف�ْغِفر

.
(5(

اِحِميَن}   الرَّ
ُ
ر

ْ
َواأَنَت َخي

2 – اأّن التوبة هي بّوابة الأمل للموؤمن المتعّثر, ولولها لهيمن القنوط على كّل الب�سر, 

لأّن كّل الب�س���ر خّطاوؤون اإّل من ع�س���م اهلل, وقد نه���ى اهلل تعالى عن القنوط من 

ِهْم َل تَْقنَُطوا ِمن  �ْسَرُفوا َعَل���ى اأَنُف�سِ رحمت���ه. يقول عّز م���ن قائل:{ُقْل يَ� ِعبَ�ِدَي الَِّذيَن اأَ

 .
(6(

ِحيُم}  نُوَب َجِميًع� اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ  الذُّ
ُ
ْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهللَ يَْغِفر رَّ

وفي الرواية اأّن الإمام اأبا عبد اهلل ال�س���ادقQ ا�ستقبل القبلة قبل التكبير وقال: 

»الّلهّم ال توؤي�شني من روحك وال تقنطني من رحمتك وال توؤمّني مكرك فاإّنه ال ياأمن 

))) �سورة الزمر:الآية )5، 54.

)2)  �سورة  البقرة: الآية  86).

)))  �سورة اإبراهيم: الآية )).

)4)  �سورة احلجر: الآية 49.

)5)   �سورة املوؤمنون: الآية 09).

)6)  �سورة الزمر:الآية )5.



((

مكر اهلل اإاّل القوم الخا�شرون« قلت)اأي الراوي(: »جعلت فداك ما �سمعت بهذا من اأحد 

قبل���ك«, فقالQ:»اإّن من اأكب���ر الكبائر عند اهلل الياأ�ص م���ن روح اهلل والقنوط من 

.
(((

رحمة اهلل واالأمن من مكر اهلل« 

وفي رواية اأخرى عن اإمامنا الر�س���ا علّي بن مو�س���ىQ قال: »�سمعت اأبا الح�سن 

 Qيق���ول: دخل عمرو بن عبيد الب�س���رّي على اأبي عبد اهلل Rمو�س���ى بن جعفر

 ثّم 
(2(

وَن َكبَ�ِئَر اْلإِْثِم}
ُ
فلّما �سّلم وجل�س عنده تا هذه الآية قول اهلل عّز وجّل:{الَِّذيَن يَْجتَِنب

اأم�س���ك فقال له اأبو عبد اهللQ: ما اأ�س���كتك؟ قال: اأحّب اأن اأعرف الكبائر من كتاب 

اهلل ع���ّز وجّل, فقال: نعم يا عمرو اأكبر الكبائر ال�س���رك ب���اهلل, يقول اهلل عّز وجّل: {اإِنَُّه 

, وبعده الياأ�س 
(((

�ٍر} �ِلِميَن ِمْن اأَن�سَ َواُه النَّ�ُر َوَم� ِللظَّ
َم اهللُ َعَليِه اْلَجنََّة َوَم�أْ َمن يُ�ْسِرْك ِب�هلِل َفَقْد َحرَّ

ْوِح اهلِل اإِلَّ  �أَ�ُس ِمن رَّ
ْ
ْوِح اهلِل اإِنَُّه َل يَي �أَ�ُسواْ ِمن رَّ

ْ
م���ن روح اهلل, لأّن اهلل ع���ّز وجّل يقول: {َوَل تَي

.
(5(

»...
(4(

وَن}
ُ
اْلَقْوُم اْلَك�ِفر

ف���ا ب���ّدّ اإذًا من بّوابة يتخّل�س بها الإن�س���ان من عذاب ال�س���مير اّلذي يحّل به حينما 

يرتكب الذنب, واإّل فاإّنه �سيق�س���ي عمره مازمًا لل�سعور بالألم والذنب, وهذا ما �سيكون 

معرقًا له في الحياة, ف�سًا عن الخ�سران الاحق في الآخرة, اإذ ل مفّر من الح�ساب, 

ولكن مع وجود التوبة يقطع الطريق اأمام الياأ�س وينفتح به باب الإنابة, وفتح ال�سفحات 

البي�ساء الجديدة.

Qدعاء التوبة لإلمام السّجاد
اأهل  كلمات  في  للتوبة  اإّن  نقول  لها,  الإن�سان  وحاجة  التوبة  مكان  عرفنا  اأن  بعد 

البيتR اإرثًا كبيرًا, فقد تركوا لنا الكثير من الأدعية اّلتي ن�ستدّر بها عطف اهلل 

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة, ج 2 �س 545.

)2)  �سورة النجم: الآية 2).

)))  �سورة املائدة: الآية 72.

)4)  �سورة يو�سف: الآية 87.

)5) ال�سيخ ال�سدوق,  عيون اأخبار الر�سا Q, ج 2 �س 257.
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ورحمته, ونخاطب بها رّب العّزة بما يليق بالعبيد في خطاب �سّيدهم ومالك اأمرهم, 

ال�سّجاد  لإمامنا  ال�سّجادية  ال�سحيفة  في  جاء  ما  واأغزرها  الأدعية  هذه  اأجمل  ومن 

 .Qزين العابدين

فدعاوؤهQ في طلب التوبة قد حوى فّن ال�س���تغفار  والت�سّرع اإلى اهلل تعالى, وفيه 

م���ن غزارة الم�س���امين العالية  ما يجعلنا نق���ف اأمامه طويًا في محاولة ل�س���بر اأغواره 

وفهم الحالة اّلتي يريد مّنا الإمامQ اأن نكون عليها في حالة التوبة.

تمجيد الّله تعالى 
ابتداأ الإمامQ الدعاء بتمجيد اهلل تعالى. وهذا من اأهّم اآداب الدعاء. فقد حّثت 

الروايات الكثيرة على اأهّمية البدء بالتمجيد والثناء قبل ذكر الحاجة. فقد قال اأبو عبد 

اهللQ لأبي ب�سير: »اإن خفت اأمراً يكون اأو حاجة تريدها فابداأ باهلل ومّجده واثِن 

.
(((

»Pعليه كما هو اأهله و�شلِّ على النبّي

ِفيَن« اأي يا  ُفُه َنْعُت اْلَوا�شِ   فلهذا بداأ الإمامQ دعاءه بقوله: »اللَُّهمَّ َيا َمْن ال َي�شِ

من ل ي�سف حقيقة ذاته وجميل �سفاته اأكثر النا�س قدرة على الو�سف, »واإّنما ل ي�سفه 

�س���بحانه نعت الوا�سفين لأّن الإحاطة بمعرفة كنه �س���فاته �سبحانه وتعالى غير مقدورة 

 
(2(

» لغيره عّز وجّلّ

اِجيَن«،  وهذا تمجيد له �سبحانه وتعالى, ثّم قالQ: »َوَيا َمْن اَل ُيَجاِوُزُه َرَجاُء الرَّ

والرجاء الأمل, »المعنى: اأّنه غايُة كلِّ رجاء, ل مرجوَّ فوقه فيتعّدى اإليه رجاُء الراجين, 

بخاِف َمن �سواه من المرجّوين, اإذ ل مرجوَّ �سواه اإّل وفوقه مرجوٌّ يتجاوز اإليه الرجاء, 

.
(((

حّتى ينتهي اإليه �سبحانه فيقف عنده اإذ ل غايَة وراءه« 

يُع َلَدْيِه اأَْجُر اْلُمْح�ِشِنيَن«, »واإّنما ل ي�سيع لديه �سبحانه  ثّم قالQ: »َوَيا َمْن اَل َي�شِ

)))   الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 2   �س )48.

)2)  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 87).

))) م.ن.



((

اأجر المح�سنين, لأنَّ اإ�ساعة الأجر اإنما يكون للعجز اأو للجهل اأو للبخل, وكّل ذلك ممتنع 

.
(2(

 »
(((

ِنيَن} يُع اأَْجَر اْلُمْح�سِ في �س���فته تعالى, وفيه تلميح اإلى قوله تعالى {اإِنَّ اهللَ َل يُ�سِ

ث���ّم قالQ: »َوَيا َمْن ُه���َو ُمْنَتَهى َخ���ْوِف اْلَعاِبِدْيَن«, فالعاب���دون الحقيقّيون ل 

يخ�س���ون اأح���دًا كما يخ�س���ون اهلل تعال���ى, وما يبدر منهم ف���ي الدنيا كخ���وف اإّنما هو  

الحذر والحتراز, ول ي�س���ل لمقام الخوف اّلذي يك���ون بين العبد واهلل تعالى, كقوله 

ِني ِمَن اْلَقْوِم  تعالى في و�س���ف نبّيه مو�س���ىQ:{َفَخَرَج ِمْنَه� َخ�ِئًف� يَتََرقَُّب َق�َل َربِّ نَجِّ

.
(4 (((

�ِلِمي���َن}  الظَّ

ثّم قالQ: »َوَيا َمْن ُهَو َغاَيُة َخ�ْشَيِة اْلُمتَِّقيَن«, والفرق بين الخوف والخ�سية اأّن 

الخوف هو توّقع ح�س���ول المكروه, والخ�س���ية: خوف ي�سوبه تعظيم المخ�سّي مع المعرفة 

.
(5(

به, ولذلك قال تعالى: {اإِنََّم� يَْخ�َسى اهللَ ِمْن ِعبَ�ِدِه اْلُعَلَم�ء }

)))  �سورة التوبة: الآية 20).

)2)  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 87).

)))  �سورة الق�س�س: الآية )2.

)4)   يراجع الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل, ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي, ج 2) �س 204.

)5)  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 87).
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المفاهيم الأ�سا�س:

. ) التوبة حاجة لاإن�سان لكي ل ي�سل لمرحلة القنوط من الرحمة. 

التوب���ة رحمة م���ن اهلل تعالى ودعوة منه للعباد للعودة اإلى ال�س���راط  2 .

الم�ستقيم.

التمجي���د هلل تعال���ى م���ن اآداب الدع���اء وينبغ���ي اأن يك���ون قب���ل ذكر  ( .

الحاجة. 



(5

للمطالعة:

ذك��ر ال�ضهي��د اآية اهلل د�ضتغيب )ر�ض��وان اهلل عليه( في كتابه »اال�س��تعاذة«: بعد �أن دعا نوح 

 نوح 
ّ

نا واآله ال�ضالم( على الكّفار من قومه واأخذهم الطوفان، ظهر له َمَلك - وكان النبي
ّ
)عل��ى نبي

َلك 
َ
ة من الطين، وبعد اأن تج��ّف يبيعها - فكان الم

ّ
يعم��ل في �ضناعة الجرار؛ ف��كان ي�ضنع الجر

ي�ضتري منه الجرار واحدة فواحدة ويك�ضرها اأمامه.. فغ�ضب نوح و�ضاأله عن �ضبب فعله هذا.. فقال 

.
ّ

له: االأمر ال يعنيك فاأنا قد ا�ضتريتها واأمرها اإلي

فقال له نوحQ: �ضحيح، ولكن اأنا اّلذي �ضنعتها، وهي من �ضنعي.

ق��ال ل��ه الملك: اأنت �ضنعتها ولم تخلقها ومع هذا فق��د غ�ضبت على ك�ضرها، فكيف دعوت 

هم؟ فبقي م��ن بعد هذه الق�ضية يبكي وينوح 
ّ
عل��ى كّل عب��اد اهلل فهلكوا، مع اأن اهلل خلقهم ويحب

ي نوحاً لكثرة نياحه.
ّ
م

ُ
حّتى �ض

ة هو االإ�ضارة اإلى �ضفقة الخالق، فهو تعالى يحّب مخلوقه.. وهنا يعاتب  والغر�ض من هذه الق�ضّ

 دعوت على كّل هوؤالء النا�ض فهلكوا؟.. وي�ضتفاد من هذا اأّن اهلل تعالى يحّب عبده، وهو 
َ
ه: ِلم

ّ
نبي

في القراآن يحّذر عباده من ال�ضيطان ويو�ضيهم بعدم االغترار بالدنيا الأّنها دار خداع ال�ضيطان.

 يندم على عمله 
ّ
ي�ضتف��اد من ه��ذه االآيات والروايات اأّن م��ن يقترف الذنوب والمعا�ضي ث��م

ه تائباً يفرح اهلل بتوبته الأّنه يحّب عباده وال يريد لهم العذاب بالنار.
ّ
ويعود اإلى رب

من كتاب )هكذا تاب التائبون(

اأه���������ّم���������ّي���������ة ال�����ت�����وب�����ة
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َه���ذا َمَقاُم َم���ْن َتَداَولَْتُه أَْيِدي 
���ُة اْلَخَطاَيا،  ُن���وِب، َوَقاَدْتُه أَِزمَّ الذُّ
َر  ْيَطاُن، َفَقصَّ َواْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الشَّ
���ا أََمْرَت ِب���ِه َتْفِريَطاً، َوَتَعاطى  َعمَّ
َما َنَهْيَت َعْن���ُه َتْعِزيراً، َكاْلجاِهِل 
ِبُقْدَرِتَك َعَلْيِه، أَْو َكاْلُمْنِكِر َفْضَل 
���ى إَذا اْنَفَتَح  إْحَس���اِنَك إلَْيِه، َحتَّ
���َعْت َعْنُه  لَُه َبَصُر اْلُهَدى، َوَتَقشَّ
َس���َحاِئُب اْلَعَمى أَْحَصى َما َظَلَم 
َر ِفيَما َخالََف ِبِه  ِبِه َنْفَس���ُه، َوَفكَّ
َربَُّه، َفَرأى َكِبْيَر ِعْصَياِنِه َكِبْيراً، 

َوَجِليل ُمخالَفِتِه َجِلْيالً.

اعتراف وندم 2

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

بع���د اأْن مّج���د الإمامQ اهلل تعالى واأثنى عليه, ب���داأ بالعتراف له تعالى بما فعل 

بحّق نف�سه, مع الإ�سارة اإلى اأّن الإمام بهذا يعّلمنا, ومن المعلوم لدينا اأّن الإمام مع�سوم 

ل يرتكب الذنوب, اإّل اأّن بع�س الم�سائل اّلتي تخالف المحّبة بين اأهل القرب يعتبرونها- 

بالن�سبة اإلى مقام قربهم- من المعا�سي, وهذا حالهم مع اهلل تعالى.

فبع���د التمجي���د اعتراف, فلماذا العت���راف, والإقرار له تعالى بم���ا فعلنا؟ األي�س هو 

العليم الخبير العالم بال�سرائر, وما نفعله في اإعاننا واإ�سرارنا؟

هذا ما �س���نجيب عنه هنا  وذلك �س���من عناوين عديدة, و�سنتطّرق في نهاية الدر�س 

اإلى �سرح مب�ّسط للجمل الواردة في هذا المقطع من الدعاء المبارك.

ما هو اإلقرار؟
اأن يمل���ك الم���رء ج���راأة الإقرار بما اأقدم عليه من العمل ال�س���ائن اأمر يتطّلب ك�س���رًا 

لكبرياء النف�س, اأن تقف اأمام ال�سديق اّلذي اأ�ساأت بحّقه لتقول له �سامحني فقد اقترفت 

بحّقك كذا وكذا لهي م�ساألة ل ي�ستطيعها الكثيرون.

ج���راأة العت���راف هذه ل مف���ّر منها اأم���ام اهلل تعالى, فم���ا هي كبري���اء النا�س اأمام 

كبريائه؟ وما هي عظمة النف�س اأمام عظمة ذاته جّل وعا؟

ق���د يبّرر بع�س النا����س هروبه من الإقرار بالذنب اأمام النا����س, لكن ل مجال لتبرير 

ذلك اأمام اهلل تعالى.

ثّم اإّن الإقرار بالذنب هو اعتراف, وهو اأي�س���ًا �س���رب من �سروب العتذار, كما روي 

اع��������������ت��������������راف ون������������دم
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.
(((

ذلك عن اأمير الموؤمنين علّيQ: »االإقرار اعتذار، واالإنكار اإ�شرار«

.
(2(

وفي رواية اأخرى عنهQ: »ُرّب جرم اأغنى عن االعتذار عنه االإقرار به« 

وه���ذا المقطع اّلذي قّدمنا به الدر�س هو اأرق���ى اأنواع العتراف هلل تعالى بما ارتكبه 

الإن�سان من ظلم بحّق نف�سه, ولكن هل يكفي الإقرار فقط؟

إقرار وندم 
اإّن الإق���رار ل يعن���ي �س���يئًا فيما لو كان الإن�س���ان مق���ّرًا بما فعل وهو ف���ي نف�س الوقت 

مفتخر به, لذا فاإّن المطلوب زيادة عن الإقرار الندم, وهو اإظهار حالة الأ�سى والح�سرة 

على �سوء ما ارتكبه. وبدون الندم فاإّن الإقرار ُيعتبر مجاهرة وجراأة على اّلذي قد ُع�سَي 

اأمره.

وهذا ما اأ�س���ار له اأمير الموؤمنين علّيQ في الحديث الم�س���هور: »اإّن اال�ش���تغفار 

.
(((

درجة العلّيين، وهو ا�شم واقع على �شتة معانٍ : اأّولها الندم على ما م�شى ...«

هل من مهلة؟
على المذنب اأن يتوب, واأن يحّقق معنى التوبة الكامل بالإقرار والندم و�سائر ال�سروط 

اّلتي �سنمّر على ذكرها لحقًا, ولكن هل للتوبة مهلة؟

في الأ�س���ا�س على المذنب اأن يتوب بعد ذنبه مبا�س���رة, ولكن ل���و اأّخر التوبة فاإّن اهلل 

تعالى برحمته ترك له باب التوبة مفتوحًا حّتى اآخر لحظات عمره, وقد جاء في الرواية 

عن ر�سول اهللP: »من تاب قبل موته ب�شنة قبَل اهلل توبته، ثّم قال: اإّن ال�شنة لكثيرة، 

من تاب قبل موته ب�شهر قبَل اهلل توبته، ثّم قال: اإّن ال�شهر لكثير، من تاب قبل موته 

بجمع���ة قب���ل اهلل توبت���ه، ثّم ق���ال: اإّن الجمعة لكثير من تاب قبل موت���ه بيوم قبل اهلل 

))) الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج )  �س 860).

)2) م.ن.

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج2 �س ))4.



2(

.
(((

توبته، ثّم قال: اإّن يوماً لكثير، من تاب َقْبَل اأن يعاين َقِبَل اهلل توبته« 

 قال: »اإّن اآدمQ قال: يا 
(2(
Lوفي رواية اأخرى عن الإمام الباقر اأو ال�س���ادق

رّب �ش���ّلطت عليَّ ال�ش���يطان واأجريته مّني مجرى الدم، فاجعل لي �ش���يئاً، فقال: يا اآدم 

جعلت لك اأّن من همَّ من ذّريتك ب�ش���ّيئة لم ُتكتب عليه، فاإّن عملها ُكتبت عليه �ش���ّيئة، 

ومن همَّ منهم بح�ش���نة فاإّن لم يعملها ُكتبت له ح�ش���نة، فاإّن هو عملها كتبت له ع�شراً، 

قال: يا رّب زدني، قال: جعلت لك اأّن من عمل منهم �ش���ّيئة ثّم ا�ش���تغفر له غفرت له، 

ق���ال: ي���ا رّب زدن���ي، قال: جعلت لهم التوبة - اأو قال: ب�ش���طت له���م التوبة - حّتى تبلغ 

.
(((

النف�ص هذه، قال: يا رّب ح�شبي« 

وقفة مع اإلقرار
ُنوِب«. وكاأّنه �س���ّبه  يق���ولQ في ه���ذا المقطع: »َهذا َمَقاُم َم���ْن َتَداَوَلْتُه اأَْيِدي الذُّ

الإن�س���ان بالدمية اّلتي تتراماها الأيدي, فمن يٍد اإلى اأخرى, وكذا من يلجاأ للذنوب على 

اأنواعها فينتقل من مع�سية اإلى اأخرى.

ُة اْلَخَطاَيا«. والنقياد هو الم�س���ي خلف ال�سيء. والذنوب  ثّم قالQ: »َوَقاَدْتُه اأَِزمَّ

حقيقتها انجرار الإن�سان وراء ال�سهوة والغ�سب وتركه نهي العقل وال�سرع عن الم�سارعة 

في تلبية نداء الهوى.

فليتخّيل الواحد مّنا نف�س���ه. اأنا ذو الجاه واأنا ذو المن�سب, واأنا المعروف بين النا�س 

بالتق���وى, ولك���ّن اهلل يعلم بحال���ي حينما اأ�س���عى نحو ال�س���هوات ذليًا تقودن���ي رغباتي 

الجامحة اأ�س���يرًا لها, واأنا اأّدعي في العلن اأّني من عباده الموؤمنين. األي�س هذا بالموؤ�سف 

والم�سين؟!

ْيَطاُن«. وال�ستحواذ مرحلة اأ�سّد من النقياد, فقد  ثم قالQ: »َوا�ْشَتْحَوَذ َعلَْيِه ال�شَّ

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 2 �س 440.

)2)   الرتديد من الراوي.

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 2 �س 440.

اع��������������ت��������������راف ون������������دم
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ل يكون النقياد كلّيًا, وقد تكون حالة النقياد في حالة ال�سغط ال�سديد, لكّن ال�ستحواذ 

هو الهيمنة الكاملة على كامل القّوة العقلية بحيث تغلب ال�س���هوات العقل ب�س���كل ل تترك 

له بعد ذلك مجاًل للتحّرك في خافها ومعار�ستها.

ا اأََمْرَت ِبِه َتْفِريَطاً، َوَتَعاطى َما َنَهْيَت َعْنُه َتغِريراً«. َر َعمَّ ثّم يتابع الدعاء: »َفَق�شَّ

وهذا هو العتراف بالتق�س���ير اأّوًل فيما اأمر اهلل تعالى باأدائه, والإقدام على ما نهى 

�سبحانه عن الإقدام عليه.

والتفريط هو التق�س���ير وت�س���ييع الأمر, والتغرير : بمعنى اأّنه غّرر بنف�س���ه فاأقدمها 

.
(((

على ما اأمر فيه خطر عليها 

وقفة مع الندم
َل اإْح�َشاِنَك اإَلْيِه، َحتَّى اإَذا  ثّم تابع الدعاء: »َكاْلجاِهِل ِبُقْدَرِتَك َعلَْيِه، اأَْو َكاْلُمْنِكِر َف�شْ

َر  ���َعْت َعْنُه �َش���َحاِئُب اْلَعَمى، اأَْح�َشى َما َظلََم ِبِه َنْف�َشُه، َوَفكَّ اْنَفَتَح َلُه َب�َش���ُر اْلُهَدى، َوَتَق�شَّ

ِفيَما َخاَلَف ِبِه َربَُّه«.

هنا كان توّقف لمعاتبة النف�س, فبعد اأن اعترف بما اقترف, وا�ستيقظ ال�سمير ليعاتب 

حامله, وا�ستعاد المذنب عقله محّررًا من اأ�سر ال�سهوات, وجد نف�سه من الع�ساة, وعرف 

اأّنه اأرتكب اأمرين ل اأمرًا واحدًا, االأّول ظلمه لنف�سه اإذ جعلها نف�سًا اآثمة مّيالة لكّل دنّي, 

وثانياً جراأته على من وهبه كّل خير وفتح له كّل دروب الهداية فع�ساه وخالف اأمره.

واأّما الت�س���بيه بالجاه���ل في قولهQ»َكاْلجاِه���ِل ِبُقْدَرِتَك َعلَْي���ِه« فالمراد من هذا 

الت�سبيه العتراف باجترائه على ما ارتكب مع العلم بقدرة اهلل عليه, والعتراف بف�سل 

اإح�س���انه اإلي���ه حّتى كاأنَّه جاه���ل اأو منكر لذلك, وحا�س���له: »مزيد من االإق���رار بالذنب 

.
(((

 اإليه عند طلب العفو والغفران«
(2(

والع�شيان، المندوب

)))  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 87).

)2)  املندوب مبعنى امل�ستحب  وقد تقدم اأنه من اآداب الدعاء.

)))  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 87).



2(

َياِنِه َكِبْيراً، َوَجِليل ُمخالَفِتِه َجِلْياًل«. ومن ثّم قال: »َفَراأى َكِبْيَر ِع�شْ

الكبي���ر هن���ا بمعنى  العظي���م, اأي فراأى عظيم مع�س���يته واأّن ما ارتكب���ه لي�س بالأمر 

ال�سهل والعادّي, وهذا ما اأوحى به ال�سيطان قبل اإقدامه على المع�سية, لكي يوقعه فيها 

ويجّرئه عليها. 

والمعنى: اأّنه ب�سبب اإح�سائه ما ظلم به نف�سه, وتفّكره فيما خالف به رّبه, علم كبر 

كبي���ِر ع�س���يانه اأو كثرة كثيره, وعلم جال���ة جليل مخالفته, بع���د جهله بذلك اأو 

.
(((

غفلته عنه, لعدم �سبطه له وتفّكره فيه

)))  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س 95).

اع��������������ت��������������راف ون������������دم



ُح���������س����ُن ال�����م������آب 24

المفاهيم الأ�سا�س:

بعد تمجيد اهلل تعالى ينبغي العتراف بالذنب اأمامه جّل وعا. ( .

بعد العتراف ل بّدّ من ال�س���عور بالندم اأي�س���ًا, لأّن من ل يندم فاإّنما  2 .

هو متجّرئ على الذنب 

ل بّد من ال�ستعجال بالتوبة, ومن اأّخرها فاإّن اهلل برحمته ترك بابها  ( .

مفتوحًا اإلى اآخر لحظات عمر الإن�سان.

كيف اأع�سي اهلل تعالى بما اأنعم علّي من النعم, واأتجّراأ عليه كالجاهل  4 .

باأّني اأع�سيه بما قّدرني عليه؟!
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للمطالعة:

 نظر في المراآة 
ّ
 ع�ضاه ع�ضرين �ضنة، ثم

ّ
َد اهلل ع�ضري��ن �ضنة، ثم

َ
 َعب

ّ
كان ف��ي بني ا�ضرائيل �ضاب

فراأى ال�ضيب في لحيته ف�ضاءه ذلك فقال: 

 ع�ضيتك ع�ضرين �ضنة، فاإن رجعت اإليك اأتقبلني؟.. ف�ضمع 
ّ
!.. اأطعتك ع�ضرين �ضنة، ثم

ّ
اإلهي

قائاًل يقول:

اأحببتنا فاأحببناك، وتركتنا فتركناك، وع�ضيتنا فاأمهلناك، واإن رجعت قبلناك.

ة.
ّ
ة اأكثر من تلك األف مر ة كانت لجميع االأمم، ولهذه االأمّ

ّ
هذه الرحمة االإلهي

و على كّل حال يجب اأن يكون للمرء اأمل باهلل.

 الثقلين خفت 
ّ
 خف اهلل خوفًا لو اأتيت يوم القيامة ببر

ّ
اأو�ضى لقمان الحكيم ابنه: »يا بني

اأن يعّذبك، وارُج اهلل رجاًء لو وافيت القيامة باإثم الثقلين رجوت اأن يغفر اهلل لك«. 

يق��ول اأبو ب�ضير: �ضاألت ال�ضادقQ: ما معنى التوبة الن�ضوح اّلتي اأمرنا؟.. قال: »يتوب 

العبد من ذنب ثّم ال يعود فيه«

نا ال يعود؟.. 
ّ
قلت: واأي

فقال: »يا اأبا محّمد!.. اإّن اهلل يحّب من عباده المفتن التّواب«. 

جاء في »حقائق االأ�سرار« اأّن ر�ضول اهلل �ضّلى اهلل عليه واآله قال: 

»... يا بن اآدم !.. اإّنك اإن تذنب حّتى يبلغ ذنبك عنان ال�سماء ثّم ت�ستغفرني اأغفر لك 

وال اأبالي«. 

قال ال�ساعر:

تم���ادِت ق��د  بالهوى  لنف�سي  َم��ن  ع��ادتِ األ  الجهل  اإذا قلت قد مالت عن 

اأرادِت وح�����س��ب ام���رئ ���س��ّرًا ب��اإه��م��ال نف�سه ���س��������يء  ك���ّل  م�����ن  واإم��ك�����ان��ه��ا 

ل��راغب واإّن����ي  ال��دن��ي��ا  ف��ي  بزه�ادتيت��زاه��دت  م��م��زوج��ًة  رغ���بتي  اأرى 

من كتاب )هكذا تاب التائبون(

اع��������������ت��������������راف ون������������دم
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���اًل لََك،  َفأَْقَب���َل َنْح���َوَك ُمَؤمِّ
َه َرْغَبَتُه  ُمْسَتْحِيَياً ِمْنَك، َوَوجَّ
َك ِبَطَمِعِه  إلَْيَك ِثَقًة ِبَك، َفأَمَّ
ِبَخْوِف���ِه  َوَقَص���َدَك  َيِقين���اً، 
إْخالََص���اً، َق���ْد َخ���اَل َطَمُعُه 
ِمْن ُكلِّ َمْطُموع ِفيِه َغْيرَك، 
َوأَْفَرَخ َرْوُعُه ِمْن ُكلِّ َمْحُذور 

ِمْنُه ِسَواَك.

القلب الموؤّمل 3

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

عندم���ا اأّتخ���ُذ القرار بالع���ودة والتراج���ع والتوبة اإل���ى اهلل تعالى فلم���اذا اأّتخُذ هذا 

القرار؟

ل بّد اأن اأحد هذه الدوافع هو اّلذي حدا بي للعودة اإلى الجادة ال�سواب:

) - علمي اليقينّي باأّني في مكان غير �س���حيح, ول بّد من ت�س���حيح الو�س���ع القائم. 

فكوني عبدًا هلل  يحّتم علّي اللتزام باأوامر مولي, وان�سجامًا مّني مع نف�سي اّلتي 

تحّب ال�ستقامة.

2 – خوفي من العقوبة الإلهّية, واّلتي اأوعد اهلل تعالى بها العا�سين من العباد, وهذا 

الدافع هو اأكثر الدوافع اّلتي ُتلجئ العا�سين لطلب المغفرة.

وق���د تكون هنالك دواف���ع اأخرى غير تلك اّلتي ذكرناها. ولك���ّن حالة التائب في حال 

ة, وقد ذكرها دعاء  التوبة ل تختلف بين دافع واآخر, فكّل التائبين لهم حالت قلبّية خا�سّ

التوبة, و�سنتعّر�س لها بالتف�سيل اإن �ساء اهلل تعالى.

الحياء من الحّق
اًل َلَك، ُم�ْشَتْحِيَياً ِمْنَك«. مِّ يقول Q »َفاأَْقَبَل َنْحَوَك ُموؤَ

الحياء من اهلل تعالى هو اأكبر الموانع اّلتي تمنع الإن�س���ان من الوقوع في الذنب, ولذا 

رب���ط الكثي���ر من الروايات ال�س���ريفة الحياء بالإيمان, فعن الإمام ال�س���ادقQ: »ال 

.
(((

اإيمان لمن ال حياء له«

وقد ُيظّن اأّن الحياء المق�سود في الرواية ال�سريفة هو الحياء من النا�س, وهو الحالة 

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,   ج 2 �س 06).

ال������ق������ل������ب ال�������م��������ؤّم�������ل
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النف�س���ّية اّلتي تح�س���ل بين رجل وام���راأة, اإّل اأّن هنالك حياء اآخر وه���و الحياء من اهلل 

�سبحانه وتعالى, وقد اأ�سار له العديد من الروايات ال�سريفة اأي�سًا, فقد روي عن الر�سول 

روا  الأكرمP: »اأكّلكم يحّب اأن يدخل الجّنة؟« قالوا: نعم يا ر�سول اهلل ! قالP: »ق�شّ

.
(((

من االأمل، وثّبتوا اآجالكم بين اأب�شاركم، وا�شتحيوا من اهلل حّق الحياء«

 وف���ي �س���رح عمي���ق لمعنى الحياء اأ�س���ار الإمام ال�س���ادقQ له فيم���ا روي عنه : 

»الحي���اء نور جوهره �ش���در االإيمان، وتف�ش���يره التثبت عند كّل �ش���يء ينك���ره التوحيد 

.
(2(

والمعرفة«

ف���اإذا كان الواح���د مّن���ا يعمل في م���كان وقد نّبهه �س���احب العمل اإلى اأم���ور ل ينبغي 

الإق���دام عليها في عمله, فحينما يخالف اأمره يردعه الحياء عن ذلك, ولو تجّراأ وخالف 

الأمر وطالبه رّب العمل و�ساءله عن ت�سّرفه لأح�ّس بالخجل والحياء منه, فهذه المقاربة 

الب�س���يطة تو�س���ح الحّد الأدنى من الحياء المطلوب من العبد اأم���ام رّبه, فكيف اإذا كان 

اهلل تعالى هو �ساحب المّنة علينا بكّل ما ننعم به في الوجود, بل مدينون له تعالى باأ�سل 

ن اأفا�س  الوجود, وفي ا�ستمرار الوجود, وتوالي النعم؟ اأفا يجدر بالعبد اأن ي�ستحيي ممَّ

عليه كّل تلك النعم اّلتي ل تح�سى؟

وله���ذا اأّك���دت الرواي���ات العديدة على الحياء م���ن اهلل تعالى على وجه الخ�س���و�س, 

كما ي�س���تحيي الواحد من جيرانه من الت�س���ييق عليهم, اأو الت�س���ّبب باأذاهم, فعن ر�سول 

اهلل الأكرمP: »ا�ش���تحِي من اهلل ا�ش���تحياءك من �ش���الحي جيرانك، فاإّن فيها زيادة 

.
(((

اليقين«

بل هو اأف�س���ل الحياء واأ�س���رفه, فع���ن اأمير الموؤمنين عل���ّي Q: »اأف�ش���ل الحياء 

.
(4(

ا�شتحياوؤك من اهلل«

)))  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج ) �س 427.

)2)  املريزا النوري, م�ستدرك الو�سائل, ج8, �س464.

))) م.ن.

)4)  م.ن.



((

وه���ذا الحياء يكون من خال الترجمة العملّية لما ي�س���تتبعه ويلحق به ليتحّقق معناه 

الحقيقّي اّلذي اأ�س���ارت له الرواية عن ر�س���ول اهلل الأكرمP: »ا�ش���تحيوا من اهلل حّق 

الحي���اء، فقي���ل: ي���ا ر�ش���ول اهلل وم���ن ي�ش���تحيي م���ن اهلل ح���ّق الحياء؟ فق���الP: من 

ا�ش���تحيا م���ن اهلل ح���ّق الحي���اء فليكتب اأجل���ه بين عيني���ه، وليزهد في الدني���ا وزينتها، 

.
(((

ويحفظ الراأ�ص وما حوى، والبطن وما وعى، وال ين�شى المقابر والبلى« 

والحياء من اهلل بعد الذنب مطلوب اأي�س���ًا, ل �س���ّيما في طلب التوبة منه تعالى, وكاأّن 

الإن�سان يخاطب رّبه وقد طاأطاأ راأ�سه حياء منه قائًا: يا اإلهّي اإّني خجل منك ومن نف�سي 

لأنّي قد و�سعت نف�سي في مو�سع �سخط, ولكّن ال�سيطان قد غلبني هذه المّرة, فتب علّي 

ي���ا خير الراحمين. وهذا النوع من الحياء األمح له اأمير الموؤمنينQ فيما روي عنه: 

.
(2(

»الحياء من اهلل يمحو كثيراً من الخطايا« 

الطمع المحمود
يقولQ: »َقْد َخاَل َطَمُعُه ِمْن ُكلِّ َمْطُموع ِفيِه َغْيِرَك«.

الطم���ع في المغفرة ه���ي الحالة اّلتي ي�س���ير اإليها الإمامQ في ه���ذ المقطع من 

الدع���اء. ولعّل الطمع هنا يتجّلى باأف�س���ل ما يمكن ت�س���ويره, فالمتبادر من لفظ الطمع 

غالب���ًا هو ذلك المعنى ال�س���ّيئ المعروف المرادف للج�س���ع, اأّما ه���ذا الطمع فهو الطمع 

المحمود, وهو الأمل الوحيد لدى العا�سي في اإزالة اآثار ما ارتكبه من الذنوب.

حينما يقع الإن�س���ان في ورطة ما اأو م�س���كلة ل يقدر على الف���كاك منها, يتوّجه دائمًاً 

لأق���رب النا����س اإليه الأب اأو الأّم اأو الأخ اأو ال�س���ديق, وقد يلجاأ للجار, وقد يفّكر بمن هو 

اأقدرهم على تخلي�س���ه مّما وقع فيه, ولكن حين يظلم نف�سه ويقحمها في دائرة ال�سخط 

, فاإلى َمن يلتجئ؟ الإلهّيّ

)))  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج ) �س 9)7.

)2)  م.ن.

ال������ق������ل������ب ال�������م��������ؤّم�������ل
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لن يفيدك ال�سديق �سيئًا, ول قرابة اأحد �ستنفعك. اإّن اأكبر قّوة في الدنيا لن تغنيك 

حينها ولن ت�ستطيع غفران ذنبك.

فق���ط من اجت���راأت عليه, قادر على القت�س���ا�س منك, ي�س���تطيع اأن يعفو عنك, فا 

تفّك���ر ف���ي اللجوء لغيره. اأخِل قلبك من الآخرين, لأّنهم لن يغنوا عنك �س���يئًا. لن يدراأوا 

عنك العذاب, ولن يتحّملوا عنك وخز ال�س���مير, ولن ي�س���فعوا ل���ك لأّنهم يحتاجون لمن 

يَُّه� اْلُموؤِْمنُوَن 
لَى اهلِل َجِميًع���� اأَ ي�س���فع لهم, توّج���ه بكّلك اإلى اهلل تعالى اّل���ذي قال:{َوتُوبُوا اإِ

. نعم هو يحّبك حينما تلجاأ 
(2(

اِبيَن}  . وقال اأي�س���ًا:{اإِنَّ اهللَ يُِحبُّ التَّوَّ
(((

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن} 

اإلي���ه لتعتذر من جرمك, يحّبك حينما ل تتمادى في اإ�س���باع رغبات���ك فيما حّرم عليك, 

ويحّبك حينما يرى �سميرك ما زال يقظًا وحّيًا, فعن اأبي ب�سير قال: قلت لأبي عبد اهلل 

قالQ: هو 
(((

وًح�}  يَُّه���� الَِّذيَن اآَمنُوا تُوبُوا اإِلَى اهلِل تَْوبَ���ًة نَّ�سُ
)ال�س���ادق(Q: »{يَ� اأَ

الذن���ب اّل���ذي ال يع���ود فيه اأبداً. قلت: واأي�ّنا لم يعد؟ فقال: ي���ا اأبا محّمد اإنَّ اهلل يحبُّ 

 .
(4(

من عباده المفتن التّواب« 

ب���ل اإّن اهلل تعال���ى يفرح بتوبتن���ا كما في الرواي���ة عن الإمام الباق���رQ: »اإّن اهلل 

تب���ارك وتعال���ى اأ�ش���ّد فرحاً بتوبة عب���ده من رجل اأ�ش���لَّ راحلته وزاده ف���ي ليلة ظلماء 

.
(5(

فوجدها، فاهلل اأ�شّد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها« 

)))  �سورة النور: الآية  )).

)2)  �سورة  البقرة: الآية  222.

)))   التحرمي: 8.

)4)  احلر العاملي, حمّمد  بن احل�سن, و�سائل ال�سيعة, موؤ�ّس�سة اأهل البيت, الطبعة الثانية 4)4) ه.ق.,  ج 6) �س 72.

)5)  م.ن. ج 6) �س )7, وعّقب قّد�س �سّره على احلديث قائًا: اأقول: الفرح هنا جماز وهو ظاهر.



((

المفاهيم الأ�سا�س:

ا�ستحِي من اهلل تعالى كما ت�ستحي من رّب عملك حين تخالف اأمره. ( .

الحياء من الحّق من الموانع اّلتي ت�سّد المرء عن الوقوع في الذنب. 2 .

اطم���ع ب���اهلل فق���ط, ول تطم���ع ب���كّل م���ن ل يق���در على نفع���ك حين  ( .

الح�ساب.

ل تخ�َس من طلب التوبة, فاهلل تعالى يحّب التّوابين. 4 .

ال������ق������ل������ب ال�������م��������ؤّم�������ل
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للمطالعة:

 االأجل غير مقبولة، وهي كتوبة فرعون عند 
ّ
اعل��م اأّن التوب��ة عند روؤية َايات العذاب، وعند دنو

غرقه اذ لم يقبل توبته، كما جاء في ااَلية ال�ضريفة:

 .
(((

ُت الآَن}
ْ
َر اأََحَدُهُم اْلَمْوُت َق�َل اإِنِّي تُب يِّئَ�ِت َحتَّى اإَِذا َح�سَ �َسِت التَّْوبَُة ِللَِّذيَن يَْعَمُلوَن ال�سَّ

ْ
{َولَي

�َذا يَ�ْستَْعِجُل ِمْنُه  وكما ي�ضتفاد اأي�ضاً من قوله تعالى: {ُقْل اأََراأَْيتُْم اإِْن اأَتَ�ُكْم َعَذابُُه بَيَ�تً� اأَْو نََه�ًرا مَّ

 .
(((

اْلُمْجِرُموَن * اأَثُمَّ اإَِذا َم� َوَقَع اآَمْنتُم ِبِه اآلآَن َوَقْد ُكنتُم ِبِه تَ�ْستَْعِجُلوَن}

اإّن اأب��واب التوبة تغلق عند ن��زول العذاب، ومثل هذه التوبة توب��ة ا�ضطرارية وال تقبل.. قال 

 
ّ
: �ضاألت االإم��ام الر�ضاQ: الأّي عّل��ة اأغرق اهلل فرعون، وق��د َامن به واأقر

ّ
��د الهمدان��ي

ّ
محم

 .
(((

بتوحيده؟.. قال: »الأّنه اآمن عند روؤية الباأ�س، واالإيمان عند روؤية الباأ�س غير مقبول«

ا �ضلف من ذنوبه قبل اأن يرى اآيات العذاب، وقبل اأن 
ّ
اإذاً يجب على المرء اأن يبادر للتوبة عم

ينزل به الموت.

قال ال�ضاعر: 

ت�ت��وب اأراك  م���ا  ��ك 
ّ
رب م�خ�ض��وب�ض��بح��ان  ب�ض�يب��ه  م�ن��ك  والراأ���ض 

��ك ذي الج��الل اأم��ا ت��رى
ّ
ت���ن��وب�ض�بح��ان رب ع�لي��ك  الزم���ان   

َ
ب

َ
��و

ُ
ن�

��ك كي��ف يغلب��ك اله����وى
ّ
لغ��ل��وب �ضبح��ان رب اله����وى  اإّن  �ض��بحان��ه 

وم�ن��ك ت��زال  م���ا  ��ك 
ّ
رب ع��ن اإ�ض��الح نف�ض��ك فت��رة ونك�����وب �ض��بح��ان 

ام��روؤ  يل�ت��ّذ  ك�ي��ف  ��ك 
ّ
رب مطل���وب�ض�بح��ان  بنف�ض��ه  وه����و  بالعي���ض 

من كتاب )هكذا تاب التائبون(

))) �سورة الن�ساء: الآية 8).

)2) �سورة يون�س: الآيتان50، )5.

))) العامة املجل�سي, بحار الأنوار, ج6 �س)2.



ع�اً،  َل َبْيَن َيَدْي�َك ُمَتَضرِّ َفَمثَّ
���َض َبَص���َرُه إلَ���ى األْرِض  َوَغمَّ
َرأَس���ُه  َوَطأَط���أَ  ���َعاً،  ُمَتَخشِّ
���َك ِمْن  ِت���َك ُمَتَذلِّ���اًل، َوأََبثَّ لِِعزَّ
ِه َم���ا أَْن���َت أَْعَلُم ِب���ِه ِمْنُه  ِس���رِّ
َد ِمْن ُذُنوِبِه  َخُضوعاً، َوَعدَّ
َما أَْنَت أَْحَصى لََها ُخُش���وعاً 
َواْس���َتَغاَث ِبَك ِمْن َعِظيِم َما 
َوَقَع ِب���ِه ِفي ِعْلِم���َك َوَقِبيِح 
َم���ا َفَضَح���ُه ِف���ي ُحْكِم���َك 
اُتَها  ِم���ْن ُذُن���وب أْدَب���َرْت لَذَّ
َتِبَعاُتَها  َوأََقاَم���ْت  َفَذَهَب���ْت، 

َفَلِزَمْت.

�سيماء التائبين 4

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

عندم���ا ن�س���ير في الحياة  ونعا�س���ر النا����س فاإّننا ل يمكن اأن نعا�س���رهم ب���دون مراعاة 

لأخاقّي���ات المخالط���ة, والآداب اّلت���ي يراعيها النا����س فيما بينهم, اإذ ل بّدّ من �س���وابط 

واأ�س���ول لكي ل ي�س���بح اأفراد المجتمعات الإن�سانية ذئابًا ينه�س بع�س���ها بع�سًا, ومن ذلك 

اآداب العتذار.

فحينم���ا يخط���ىء الواحد مّنا ويلج���اأ لاعتذار من الآخر, ل ب���ّدّ واأن يراعي في ذلك 

���ة, وكمث���ال على ذلك تخّيل لو اأّن رجًا قد اأخط���اأ بحّقك, وجاء اإليك ليعتذر  اآدابًا خا�سّ

وقد رفع راأ�س���ه ونظر اإليك من طرفي عينيه, وقد �سمخ باأنفه, واأظهر لك عدم المبالة, 

وقال لك من طرف ل�سانه: اآ�سف, وم�سى.

اإّن اأي واحد مّنا لو ح�س���ل هذا معه, �س���ُيعتبر هذا النوع من العتذار اإهانة جديدة, 

ولن يقبل هذا النوع من الت�سّرف الم�سين.

وكذا الحال بين الإن�س���ان ورّبه, فاإّن للتوبة اأ�س���وًل واآدابًا, ينبغي مراعاتها لكي تكون 

التوبة بال�سكل اّلذي ير�سي اهلل تعالى, ول يزيد من �سخطه علينا,  فما هي هذه الآداب؟

آداب التائب 
اإّن التوبة هي فعل يت�سّمن الدعاء اإلى اهلل تعالى؛ لغفران الذنب وال�سفح عّما �سلف, 

ولذا ينبغي مراعاة اأدب الدعاء عند طلب التوبة من اهلل تعالى, ومن هذه الآداب:

1 – اإقبال القلب:

بمعن���ى اأن يكون التوّج���ه هلل تعالى بكّل الفك���ر والقلب, ل اأن يكون الترديد بالل�س���ان 

������س�����ي�����م������ء ال����ت�����ئ����ب����ي����ن
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وال�س���فتين لكلمات والقلب ف���ي غفلة عّما يقول, ففي الرواية عن كمي���ل بن زياد اأّنه قال 

لأمير الموؤمنينQ: »العبد ي�شيب الذنب في�شتغفر اهلل،  فقالQ: يا ابن زياد، 

التوب���ة، قل���ت: لي�ص؟ قالQ: ال، قلت: كيف؟ قالQ: اإنَّ العبد اإذا اأ�ش���اب ذنباً 

قال: اأ�شتغفر اهلل بالتحريك، قلت: وما التحريك؟ قالQ: ال�شفتان والل�شان يريد 

اأن يتبع ذلك بالحقيقة، قلت: وما الحقيقة؟ قالQ: ت�ش���ديق القلب واإ�ش���مار اأن 

.
(((

ال تعود اإلى الذنب اّلذي ا�شتغفر منه...«

و عن اأبي عبد اهلل ال�س���ادقQ قال: »قال اأمي���ر الموؤمنينQ: ال يقبل اهلل 

 .
(2(

عّز وجّلّ دعاء قلب الهٍ «

2 – ال�ستيقان بالإجابة:

ب���اأن تكون على يقين باأّن اهلل تعالى قد وعد العباد بقبولهم في حال توبتهم وندمهم, 

فا يدخل الياأ�س اإلى قلبك, فبدل اأن تح�سل على التوبة تكون قد ارتكبت اإحدى الكبائر 

وه���ي الياأ����س من روح اهلل تعالى, وق���د جاء في الرواية عن الإمام ال�س���ادقQ: »اإّن 

اهلل عّز وجّلّ ال ي�ش���تجيب دعاء بظهر قلب �ش���اٍه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثّم ا�ش���تيقن 

.
(((

باالإجابة« 

 .
(4(

وعنهQ اأّنه قال: »اإذا دعوت فاأقبل بقلبك وُظّن حاجتك بالباب«

3 – البكاء:

كما دعت لذلك الروايات ال�س���ريفة, فاإّن البكاء اأجل���ى مظاهر الندم الحقيقّي, وفي 

الرواية عن الإمام ال�س���ادقQ قال: »م���ا من عين اإاّل وهي باكية ي���وم القيامة، اإاّل 

، اإاّل حّرم  عيناً بكت من خوف اهلل، وما اغرورقت عين بمائها من خ�ش���ية اهلل عّز وجّلّ

)))  احلر العاملي, حمّمد  بن احل�سن, و�سائل ال�سيعة, موؤ�ّس�سة اأهل البيت, الطبعة الثانية 4)4) ه.ق., ج 6) �س 78.

)2)   الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 2   �س )47.

)))   م.ن.

)4)   م.ن.
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اهلل عّز وجّلّ �ش���ائر ج�ش���ده على النار، وال فا�شت على خّده فرهق ذلك الوجه قتٌر وال 

ذل���ٌة،  وم���ا من �ش���يٍء اإاّل ول���ه كيٌل ووزٌن اإاّل الدمع���ة، فاإّن اهلل عّز وجّلّ يطفئ بالي�ش���ير 

منه���ا البح���ار من النار، فلو اأّن عبداً بكى في اأّم���ٍة لرحم اهلل عّز وجّلّ تلك االأّمة ببكاء 

 .
(((

ذلك العبد«

وف���ي رواية اأخرى عن اأبي جعفر الباقر Q قال: »ما من قطرة اأحبُّ اإلى اهلل عّز 

 .
(2(

وجّلّ من قطرة دموع في �شواد الليل مخافًة من اهلل ال يراد بها غيره«

4 – الثناء على اهلل 

وق���د تق���ّدم في الدر�س الأّول �س���بب ا�س���تهال الإمامQ دعاء التوب���ة بالتمجيد, 

ون�س���يف على ما مرَّ روايتين فعن الإمام ال�س���ادقQ: اإّن في كت���اب اأمير الموؤمنين

.
(((

Q: »اإّن المدحة قبل الم�شاألة فاإذا دعوت اهلل عّز وجّلّ فمّجده« 

وعن���هQ ف���ي رواية اأخ���رى: »اإّياك���م اإذا اأراد اأحدكم اأن ي�ش���األ من رّبه �ش���يئاً من 

حوائ���ج الدني���ا واالآخ���رة حّتى يبداأ بالثناء على اهلل عّز وجّلّ والمدح له وال�ش���الة على 

 .
(4(

النبّيP ثّم ي�شاأل اهلل حوائجه« 

وكذا ال�س���اة على محّمدP  واآل بيته الكرام فاإّنها من اآداب الدعاء اأي�سًا كما في 

الرواية ال�سابقة.

5- ال�ستغفار في الأ�سحار:

فه���ذا الوقت محبوب لدى اهلل تعال���ى, وبارك اهلل تعالى في الم�س���تغفرين فيه, وفي 

الرواية عن الإمام ال�س���ادقQ: »قال اأبيQ: قال اأمير الموؤمنينQ: قال 

ر�ش���ول اهللP: اإّن اهلل جّل جالله اإذا راأى اأهل قرية قد اأ�ش���رفوا في المعا�شي وفيها 

)))   الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 2   �س 482  .

)2)   م.ن.

)))   م.ن, ج2 �س484.

)4)   م.ن.
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ثالث���ة نف���ر م���ن الموؤمنين ناداهم ج���ّل جالله: يا اأهل مع�ش���يتي لوال َم���ن فيكم من 

الموؤمنين المتحاّبين بجاللي، العامرين ب�شالتهم اأر�شي وم�شاجدي والم�شتغفرين 

.
(((

باالأ�شحار خوفاً مّني الأنزلت بكم عذابي ثّم ال اأبالي« 

وعن الإمام الكاظم, عن اأبيه, عن علّيR: »اإنَّ اهلل عزَّ وجّل اإذا اأراد اأن ي�شيَب اأهَل 

االأر����ص بعذاب قال: لوال الذين يتحابون بجاللي ويعمرون م�ش���اجدي وي�ش���تغفرون 

.
(2(

باالأ�شحار الأنزلت عذابي« 

بين سطور الدعاء 
���َعاً،  �َص َب�َش���َرُه اإَلى االأْر�ِص ُمَتَخ�شِّ ع�اً، َوَغمَّ ���رِّ يق���ولQ: »َفَمثََّل َبْيَن َيَدْي�َك ُمَت�شَ

ِتَك ُمَتَذلِّاًل«. َوَطاأَطاأَ َراأ�َشُه ِلِعزَّ

فه���ذه هي الآداب الظاهرية للتائب من اإظهار ال���ذّل والعبودية والندم اأمام المعبود, 

 ،
(((

نَُّه َل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن}  ًع� َوُخْفيًَة اإِ
ُّ
ر وقوله مت�سّرعًا اإ�سارة لقوله تعالى: {اْدُعوْا َربَُّكْم تَ�سَ

.
(4(

»وذلك لما فيه من االعتراف بذّل العبودّية وعّزة    الربوبّية«

���اًل«: والطاأطاأة هي خف�س الراأ�س, والعّزة  ِتَك ُمَتَذلِّ وقولهQ: »َوَطاأَطاأَ َراأ�َش���ُه ِلِعزَّ

ُة  ���ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ ه���ي الرفعة والمتن���اع وال�س���ّدة والغلبة, وفي التنزي���ل: {َمن َك�َن يُِري���ُد اْلِعزَّ

, اأي: من كان يريد بعبادة غير اهلل العّزة فاإّنما العّزة هلل وحده ل لغيره, عّزة 
(5(

َجِميًع�}

.
(6(

الدنيا وعّزة الآخرة جميعًا, فليطلبها منه ل من غيره 

���َحُه ِفي  وقولهQ: »َوا�ْش���َتَغاَث ِبَك ِمْن َعِظيِم َما َوَقَع ِبِه ِفي ِعْلِمَك َوَقِبيِح َما َف�شَ

اُتَها َفَذَهَبْت، َواأََقاَمْت َتِبَعاُتَها َفلَِزَمْت«. ُحْكِمَك ِمْن ُذُنوب اأْدَبَرْت َلذَّ

)))  احلر العاملي, حمّمد  بن احل�سن, و�سائل ال�سيعة, موؤ�ّس�سة اأهل البيت, الطبعة الثانية 4)4) ه.ق.,  احلر العاملي, ج 6) �س 92.

)2)  م.ن, ج 6) �س)9.

)))  �سورة الأعراف, الآية: 55.

)4)  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س )40.

)5)  �سورة فاطر, الآية: 0).

)6)  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س )40.



4(

ف�ساعة الّلذة تنتهي, وحينها تاأتي �ساعات الندامة, الّلذة الدنيوّية اّلتي غالبًا ما تتبعها 

ق���ذارة البدن, وقذارة ال�س���معة اأحيانًا تنتهي بثوانٍ  اأحيانًا, ولك���ن قد تكون هذه الثواني 

القليلة مفتاح جهّنم, حيث ل تنفع الندامة, لأّن الذنب ما لم ُي�س���تغفر منه لزم, واللزوم 

, فهل ن�س���تري الّل���ذة الفانية بالذنب الازم في الرقاب المانع من 
(((

هو الثبات والدوام 

نزول الرحمة الإلهّيّة؟!

)))  املدين ال�سريازي, ال�سيد علّي خان, ريا�س ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين Q, ج 4 �س )40.
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المفاهيم الأ�سا�س:

ة ول بّد من مراعاة خطاب يليق باهلل تعالى. للدعاء اآداب خا�سّ ( .

. 2 م���ن اآداب الدعاء للتوبة: اإقبال القلب, ال�س���تيقان بالإجابة, البكاء, 

الثناء على اهلل, ال�ستغفار في الأ�سحار.



4(

للمطالعة:

ذكر المرحوم ال�سيخ البهائّي ر�سوان اهلل عليه في �سرح الأربعين: 

ال �ض��ّك في وجوب االإ�ضراع في التوبة.. فالمعا�ض��ي كال�ضموم لالأبدان، وكما اأّن من يتناول 

 علي��ه االإ�ضراع اإل��ى المعالجة لكي ال يم��وت، فكذا الخائف من م��وت االأبد يجب عليه 
ّ
ال�ض��م

التعجيل في ترك الذنب والمبادرة اإلى التوبة.

و المذن��ب المتهاون في التوبة ويرجئها اإلى وقت اآخ��ر، يجعل نف�ضه بين خطرين اإذا نجا من 

اأحدهما وقع في االآخر:

اأّولهم��ا: حل��ول االأجل بغتة، بحيث ال تت�ضّنى له اليقظة من �ضبات الغفلة، اإاّل اأّن يرى اأجله قد 

حان، كما جاء في القرَان الكريم:

 .
(((

ن يَ�أِْتيَُهْم بَ�أْ�ُسنَ� بَيَ�تً� َوُهْم نَ�آِئُموَن} ْهُل اْلُقَرى اأَ {اأََف�أَِمَن اأَ

وقال تعالى اأي�ضاً في كتابه الكريم:

تَِني اإِلَى 
ْ
ر خَّ  اأََحَدُكُم اْلَمْوُت َفيَُقوَل َربِّ لَ���ْوَل اأَ

َ
ِل اأَن يَ�أِْت���ي

ْ
���� َرَزْقنَ�ُكم مِّن َقب {َواأَنِفُق���وا ِمن مَّ

 ِبَم� 
ٌ
َذا َج����ء اأََجُلَه� َواهللُ َخِبير َر اهللُ نَْف�ًس� اإِ خِّ �ِلِحيَن *َولَن يُوؤَ ُك���ن مَِّن ال�سَّ َق َواأَ دَّ �سَّ

اأََج���ٍل َقِريٍب َف�أَ

 .
(((

تَْعَمُلوَن}

قي��ل في تف�ضير هذه االآية اإن المحت�ض��ر يقول لملك الموت: اأمهلني يوماً الأتوب من ذنوبي، 

واأع��ّد نف�ضي لالآخ��رة، فيقول له: ُق�ضي اأجلك، اأي اأّن باب التوبة يغلق بوجهه، وتخرج روحه من 

�ض في 
ّ
ط فيه من عمره، وحّتى اأّن اأ�ضل االإيمان قد يتعر

ّ
بدن��ه، فتاأخذه الح�ضرة والندم على ما فر

مثل هذه المواقف للخطر. 

))) �سورة الأعراف: الآية 97.

)2) �سورة املنافقون: الآيتان 0)، )).
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 قلبه من الذنوب - عن طريق التوبة - فاإن ااَلثام تتراكم على قلبه حّتى 
ّ
وثانيهما: اإّنه اإذا لم يطهر

ال يع��ود من الممكن تطهيره، الأّن كّل مع�ضية يقترفه��ا االإن�ضان تجعل حجاباً من الظلمة 

على قلبه، كالَنف�ض على المراآة ُيعّتم على �ضفوها.

واإذا تراكمت الذنوب على القلب زادته كدورة، وتت�ضّلب الكدورة تدريجياً حّتى ت�ضبح طبقة 

�ضلب��ة، وتغدو في عداد طباع االإن�ضان، بحيث يطبع عليه وال تعد له قدرة على ا�ضتيعاب الحّق اأو 

القبول به.. اأّي اأّنه يفقد على اأثر تراكم الذنوب �ضفاءه ونقاءه.

ى في الروايات بالقلب المنكو�ض اأو القلب االأ�ضود.. قال االإمام 
ّ
اأج��ل، مثل هذا القلب ي�ضم

 :Qالباقر

»ما من �س��يء اأف�س��د للقلب من خطيئت��ه. اإّن القلب ليواقع الخطيئة ف��ا تزال به حّتى 

 .
(((

ر اأعاه اأ�سفله«
ّ
تغلب فت�سي

 .
(((

و قال في حديث اآخر: »لم يرجع �ساحبه اإلى خير اأبدًا«

و ه��ذا يدّل عل��ى اأّن �ضاحب مثل هذا القل��ب ال يكّف عن ذنوبه وال يت��وب منها، واإذا قال 

د كالم يجري على ل�ضانه، وال يترّتب عليه اأّي اأث��ر، وهو كمن يّدعي اأّنه 
ّ
بل�ضان��ه: تبت، فهو مج��ر

غ�ضل ثيابه ؛ فمثل هذا االّدعاء ال يوؤّدي اإلى طهارة ثيابه اأبداً. وقد يكون �ضخ�ضاً كهذا على درجة 

.
ّ
من الالمباالة في دينه حّتى اأّن اأ�ضا�ض اإيمانه يكون عر�ضة للخطر، وتنتهي عاقبته اإلى ال�ضر

قال ال�ساعر:

�ضهي��دم�ض��ى اأم�ض��ك الباق��ي �ضه��ي��داً معداًل علي��ك  ي��وٍم  ف��ي  واأ�ضبح��ت 

ح�مي��دف���اإن كن��ت باالأم���ض اق�ترف��ت اإ�ض��اءًة  واأن��ت  ب�اإح�ض��ان  ف�ث��نِّ 

اإل��ى غ��دٍ فقي��د و ال ُت��رِج فع��ل الخي��ر يوم��اً  واأن��ت  ياأت���ي  غ���داً 
ّ
لع���ل 

من كتاب )هكذا تاب التائبون(

))) اأ�سول الكايف, ج2 �س268 ح), بحار الأنوار: ج)7 �س2))ح).

)2) اأ�سول الكايف, ج2 �س)27ح20.



ال ُيْنِكُر َيا إلِهي َعْدلََك إْن 
َعاَقْبَتُه، َوال َيْسَتْعِظُم َعْفَوَك 
إْن َعَف���ْوَت َعْن���ُه َوَرِحْمَت���ُه; 
ألِنَّ���َك الرَّبُّ اْلَكِري���ُم الَِّذي ال 
ْن���ِب  الذَّ ُغْف���َراُن  َيَتَعاَظُم���ُه 
اْلَعِظيم. اللَُّهمَّ َفَها أََنا َذا َقْد 
جْئُت���َك ُمِطيعاً ألْم���ِرَك ِفيَما 
زاً  َعاِء، َمَتَنجِّ أََمْرَت ِب���ِه ِمَن الدُّ
َوْعَدَك ِفيَم���ا َوَعْدَت ِبِه ِمَن 
}أْدُعوِن��ي  َتُق���وُل  إْذ  اإلَجاَب���ِة 

َأْسَتِجْب َلُكْم{.

طلب العفو 5

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

في م�سهد رائع من م�ساهد الحّج, حينما يرتدي جميع النا�س بكّل األوانهم واأجنا�سهم 

ومذاهبه���م لبا�س���ًا واحدًا, ولون���ًا واح���دًا, ويتوّجهون اإل���ى بارئهم الواح���د: لّبيك اللهم 

لّبيك.

وت�س���ّمى هذه ال�س���عيرة بالتلبية, وبها يتّم الإحرام للعم���رة اأو الحّج. ولكن وراء جملة 

»لّبيك الّلهم لّبيك« ما وراءها, فما معنى التلبية هنا؟ وهل لها مداليل اأبعد من مداليل 

منا�س���ك الح���ّج والعمرة, لعّل نقل ما كانت عليه حال���ة الأئّمة من اأهل البيتR حالة 

التلبية ي�س���ير اإلى المغزى الأعمق من وراء هذه الكلمات اّلتي قد يرددها الل�س���ان اأحيانًا 

ول يعيها القلب, فقد روي عّمن راأى الإمام ال�س���ادقQ »وهو محرم قد ك�ش���ف عن 

.
(((

ظهره حّتى اأبداه لل�شم�ص وهو يقول: لّبيك في المذنبين لّبيك« 

وفي رواية عنهQ قال: التلبية: »لّبيك الّلهم لّبيك لّبيك ال �شريك لك لّبيك اإّن 

الحمد والنعمة لك والملك ال �شريك لك لّبيك ذا المعارج لّبيك، لّبيك داعياً اإلى دار 

ال�ش���الم لّبي���ك، لّبيك غّفار الذن���وب لّبيك، لّبيك اأهل التلبية لّبي���ك، لّبيك ذا الجالل 

واالإكرام لّبيك، لّبيك مرهوباً ومرغوباً اإليك لّبيك، لّبيك تبدئ والمعاد اإليك لّبيك، 

لّبي���ك ك�ّش���اف الك���رب العظ���ام لّبيك، لّبي���ك عبدك وابن عب���دك لّبيك، لّبي���ك يا كريم 

.
(2(

لّبيك«

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,  ج 4 �س 6)).

)2) م.ن.  ج 4 �س 5)).
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دعوة الّله
وَن 

ُ
يقول اهلل تعالى في محكم اآياته:{َوَق�َل َربُُّكُم اْدُعوِني اأَ�ْستَِجْب لَُكْم اإِنَّ الَِّذيَن يَ�ْستَْكِبر

.
(((

َعْن ِعبَ�َدِتي �َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن} 

وع���د اإله���ّي ذكرته الآية الكريمة, واهلل تعالى حينما يعد ل �س���ّك باأّن وعده هو الحّق, 

.
(2(

َدُق ِمَن اهلِل ِقياًل}  �سْ
يقول عّز وجّلّ في اآية اأخرى:{َوْعَد اهلِل َحقًّ� َوَمْن اأَ

فاإذا قال تعالى: ادعوني اأ�س���تجب لكم, يعني اأّنه حّتى المذنب وعده بقبول توبته كما 

ُخُذ  ت���دّل على ذلك اآيات اأخر كقوله تعالى:{اأَلَْم يَْعَلُم���وْا اأَنَّ اهللَ ُهَو يَْقبَُل التَّْوبََة َعْن ِعبَ�ِدِه َويَ�أْ

.
(((

ِحيُم}  اُب الرَّ َدَق�ِت َواأَنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ ال�سَّ

فتاأّم���ل كيف اأّن اهلل تعالى وهو الغنّي المطل���ق وكّل ما في الوجود محتاج اإليه, واّلذي 

خلقن���ا عبي���دًا تجب علين���ا طاعته, ن�س���يء الخدمة ونع�س���يه, وهو ف���ي المقابل يمنحنا 

الفر�س���ة تلو الفر�س���ة, ويعدنا بقبول الذنب, وفي المقابل فاإّننا نتمادى ونتجّراأ ون�ستثمر 

ما اأنعم به علينا في ع�سيانه, وهو يترك الباب لنا مفتوحًا لنلج منه �ساعة اأردنا, ويزيد 

في فر�سنا ويرّغبنا في التوبة حّتى ت�سل الروح اإلى الحلقوم.

»اأن���ا الَّذي اأمهلتني َفما اْرَعَوْيُت، َو�َش���َتْرَت َعلَيَّ َفَما ا�ْش���َتْحَيْيُت، َوَعِمْلُت ِباْلَمعا�ش���ي 

ْيُت، َواأ�ْشَقْطَتني ِمْن َعْيِنَك َفما باَلْيُت، َفِبِحْلِمَك اأْمَهْلَتني َوِب�ِشْتِرَك �َشَتْرَتني َحّتى  َفَتَعدَّ

(4(

َكاأنََّك اأْغَفْلَتني، َوِمْن ُعُقوباِت اْلَمعا�شي َجنَّْبَتني َحّتى َكاأنََّك ا�ْشَتْحَيْيَتني...«

هذه دعوة اهلل فكيف ي�ستجيب العبد لها؟

إجابة العبد
بع���د اأن يمعن العبد في مخالفة موله, وي�س���تفيق من غفلته ل���ن يجد اأمامه من عمل 

)))  �سورة غافر: الآية 60.

)2) �سورة الن�ساء: الآية 22).

)))  �سورة التوبة: الآية  04).

)4)   من دعاء اأبي حمزة الثمايل, مفاتيح اجلنان.
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يمحو به ما ارتكبه �س���وى التوبة, فهي الطريق المفتوح دائمًا, وهي الماذ الأّول والأخير 

في هذه الدنيا وقبل انقطاع العمل, فحينئذ �سيّتخذ القرار بالتوبة.

ولك���ّن هذا القرار بالتوبة يكون بعد توالي الحلم الإلهّي, وقد يكون بعد ملل الإن�س���ان 

من الذنب, وقد يكون بعد تّجروؤٍ على خالقه, ورغم هذا كّله �سيقدم على التوبة عالمًا اأّن 

اهلل الحليم وعد بقبولها ولن يخلف وعده.

ولكّن التوبة لي�س���ت كلمة تقال, لن يقول: يا رّب اغفر لي وتنتهي الم�س���األة هنا, ل بّدّ 

من اأمور كثيرة لتح�سل التوبة, واأّول اأمر يمكن لنا اأن ن�ساأله هنا: هل كّل من طلب التوبة 

ي�ستحقها؟

في غالب الأحيان كّل التوبات ُتقبل بتحقيق �سرائطها اّلتي �سنمّر عليها بالتف�سيل اإْن 

�ساء اهلل تعالى, ولكن على الإن�سان اأن يلتفت اإلى اأمر هو غاية في الخطورة, وهو اأّن اهلل 

تعالى واإن كان اأرحم الراحمين, واأّن رحمته و�سعت كّل �سيء, وهذا ما ل يناق�س فيه اأحد 

, لكن الإن�سان قد 
(((

ْحَمَة}  ِه الرَّ اإذ يقول �س���بحانه وتعالى وا�س���فًا نف�س���ه: {َكتََب َعَلى نَْف�سِ

ي�سل لمقام ل ي�ستحّق فيه الرحمة الإليهة, فكيف ي�شل االإن�شان لهذه الحالة؟

الحرمان األكبر
ب���ل ه���ي الحقيقة المرعبة اّلتي ل يحّب اأيٌّ مّنا اأن يك���ون اأحد اأفرادها. اإّن رحمة اهلل 

تعالى كنور ال�س���م�س ال�س���اطعة على الأر�س, فكّل ما تخترقه ال�س���م�س ينال ن�س���يبه من 

النور, فاأ�س���ل نورها لي�س بخيًا ول يمتنع عن الو�س���ول لأّي �س���يء, اإّل اأّن بع�س الأماكن 

المحجوبة بالجدران والأ�س���قف ل تدخلها خيوط النور, لي�س لأّن النور بخيل اأو ال�س���م�س 

بخيلة, بل المانع والحاجز هو من منع دخول النور لما تحته.

وكذا رحمة اهلل  العميمة اّلتي تر�س���ل باأ�س���عتها على كّل الموجودات اإّل من و�سع بينه 

وبينها حاجبًا وحاجزًا, وهذا ما اأ�سارت له الرواية عن اأبي ب�سير قال: »�شمعت اأبا عبد 

))) �سورة الأنعام: الآية  2).

ط�����������ل�����������ب ال��������ع��������ف���������
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اهللQ يقول: اإذا اأذنب الرجل خرج في قلبه نكتة �شوداء، فاإّن تاب انمحت واإن زاد 

.
(((

زادت حّتى تغلب على قلبه فال يفلح بعدها اأبداً« 

فهل يا ترى ما زالت قلوبنا تحتفظ ب�سفائها؟ هل ما زال زجاجها نظيفًا, ولم تنطبع 

عليه اأ�س���ابع المعا�س���ي, هل اأّن مراآة قلوبنا ما زالت ت�ستطيع عك�س النور, اأم اأّننا جعلنا 

الذنوب تترك عليها ب�سماتها لتتراكم وت�سبح حاجبًا بيننا وبين الرحمة؟

وقفة بين السطور
قالQ: »ال ُيْنِكُر َيا اإلِهي َعْدَلَك اإْن َعاَقْبَتُه، َوال َي�ْش���َتْعِظُم َعْفَوَك اإْن َعَفْوَت َعْنُه 

ْنِب اْلَعِظيم«. بُّ اْلَكِريُم الَِّذي ال َيَتَعاَظُمُه ُغْفَراُن الذَّ َوَرِحْمَتُه؛ الأِنََّك الرَّ

هنا اعتراف با�س���تحقاق العقوبة بم���ا اقترفت اليد, واأّن العقوبة لي����س انتقامًا مّني, 

ب���ل هي عين العدل, ف���اهلل تعالى يحّب العبد الموؤمن, حّتى لو كان عا�س���يًا فاإّنه ل يبادر 

لرميه في نار جهّنم, بل كما جاء في الرواية عن اأبي عبد اهلل ال�سادقQ قال: »قال 

: وعّزتي وجاللي ال اأخرج عبداً من الدنيا واأنا اأريد  ر�شول اهللP: قال اهلل عّز وجّلّ

اأن اأرحمه حّتى اأ�ش���توفي منه كّل خطيئة عملها، اإّما ب�ش���قم في ج�شده، واإّما ب�شيق في 

رزق���ه، واإّم���ا بخ���وف في دنياه، ف���اإّن بقيت عليه بقّية �ش���ّددت عليه عن���د الموت، وعّزتي 

وجالل���ي ال اأخ���رج عب���داً من الدني���ا واأنا اأري���د اأن اأعّذبه حّتى اأّوفيه كلَّ ح�ش���نة عملها، 

اإّما ب�شعة في رزقه، واإّما ب�شّحة في ج�شمه، واإّما باأمن في دنياه، فاإّن بقيت عليه بقية 

 .
(2(

هّونت عليه بها الموت« 

َعاِء،  ويقولQ: »اللَُّهمَّ َفَها اأََنا َذا َقْد جْئُتَك ُمِطيعاً الأْمِرَك ِفيَما اأََمْرَت ِبِه ِمَن الدُّ

زاً َوْعَدَك ِفيَما َوَعْدَت ِبِه ِمَن االإَجاَبِة اإْذ َتُقوُل {اأْدُعوِني اأَ�ْستَِجْب لَُكْم}«. َمَتَنجِّ

ولكن عليه تحقيق �س���روط التوبة اّلتي �سياأتي �سرحها وتف�سيلها في الدرو�س القادمة 

اإْن �ساء اهلل تعالى.

)))  الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,   ج 2 �س )27.

)2)  م.ن.  ج 2 �س 444.



5(

المفاهيم الأ�سا�س:

الوع���د الإلهّي بقب���ول التوبة وع���د يقينّي وحتمّي وب���اب التوبة مفتوح  ( .

دائمًاً.

على الإن�سان اأن يقّرر بنف�سه دخول باب التوبة. 2 .

ق���د تكون كثرة الذنوب مانع���ًا من قبول التوبة وحاجب���ًا لنور الرحمة  ( .

الإلهّية.

قب���ول التوب���ة ف�س���ل من اهلل علين���ا وتكّرم من���ه, ولو عاملن���ا بالعدل  4 .

لهلكنا.

ط�����������ل�����������ب ال��������ع��������ف���������
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للمطالعة:

جاء في كتاب االإقبال، في باب اأعمال �ضهر ذي القعدة، اأّن ر�ضول اهللP قال الأ�ضحابه في 

يوم االأحد من �ضهر ذي القعدة: 

اهلل،  ر�سول  يا  التوبة  نريد  كّلنا  قلنا:  التوبة؟..  يريد  النا�س !.. من منكم  اأيها  »يا 

ركعة  كّل  في  واقراأوا  ركعات،  اأربع  و�سّلوا   .. اأوا  وتو�سّ  ... اغت�سلوا   :Pفقال

ا�ستغفروا  ثّم  ة.. 
ّ
اأحد ثاث مرات، والمعوذتين مر ة، وقل هو اهلل 

ّ
الكتاب مر فاتحة 

»يا عزيز  قولوا:   ثّم  العظيم   
ّ

العلي باهلل  اإاّل  قوة  با حول وال  اختموا  ثّم  ة، 
ّ
مر �سبعين 

يغفر  ال  فاإّنه  والموؤمنات،  الموؤمنين  جميع  وذنوب  ذنوبي،  لي  اغفر  غّفار...  يا   ..

الذنوب اإاّل اأنت.. ثّم قالP: ما من عبد من اأّمتي فعل هذا اإاّل نودي من ال�سماء:يا 

ملك  وينادي  الذنب..  مغفور  التوبة،  مقبول  فاإّنك  عملك  ا�ستاأنف   ... اهلل  عبد 

مناد  وينادي  وذّريتك..  اأهلك  وعلى  عليك  بورك   .. العبد  اأّيها  العر�س:  تحت  من 

العبد  اأّيها  اآخر:  ملك  وينادي  القيامة..  يوم  خ�سماوؤك  تر�سى   .. العبد  اأّيها  اآخر: 

فيه..  وينور  قبرك،  في  وُيف�سح  الدين،  منك  اأ�سلب  وال  االإيمان  على  تموت   ...

الأبويك  وغفر  �ساخطين،  كانا  واإن  اأبواك  ير�سى   .. العبد  اأّيها  اآخر:  مناد  وينادي 

جبرائيل وينادي  واالآخرة..  الدنيا  في  الرزق  من  �سعة  في  واأنت  ولذريتك،  ذلك 

يخد�سك  وال  بك  يرفق  اأن  واآمره   ،Qالموت ملك  مع  اآتيك  اّلذي  اأنا   :Q

اأّن عبدًا  لو  اهلل ...  ر�سول  قلنا:يا  �سًا..  الروح من ج�سدك  اإّنما تخرج  الموت،  اأثر 

واإّنما عّلمني جبرائيلQ هذه  ما و�سفت،  ال�سهر؟ فقالP: مثل  يقول في غير 

و�سلم   Pاهلل ر�سول  »كان   :Qال�ضادق االإمام  عن  بي«.  اأ�سري  اأيام  الكلمات 

ة 
ّ
مر �سبعين  اهلل عّز وجّل  اإلى  ة، ويتوب 

ّ
مر �سبعين  يوم  اهلل عّز وجّل في كّل  ي�ستغفر 



5(

من غير ذنب.. وكان ال يقوم من مجل�س حّتى ي�ستغفر اهلل عّز وجّل خم�سًا وع�سرين 

ة«.  
ّ
مر

وقال اأي�ضاً: »اإذا اأكثر العبد من اال�ستغفار، ُرفعت �سحيفته وهي تتاأالأ«. 

ك فيتناثر، 
ّ
وع��ن االإمام الر�ض��اQ: »مث��ل اال�ستغفار مث��ل ورق على �سج��رة تح��ر

والم�ستغفر من ذنب ويفعله كالم�ستهزئ برّبه«. 

من كتاب )هكذا تاب التائبون(

ط�����������ل�����������ب ال��������ع��������ف���������
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ُه���مَّ إنِّ���ي أَُت���وُب إلَْي����َك  اللَّ
ِفي َمَقاِمي َه���َذا ِمْن َكَباِئِر 
ُذُنوِبي َوَصَغاِئِرَها، َوَبَواِطِن 
ئآِتي َوَظَواِهِرَها، َوَسوالِِف  َسيِّ
َزالَِّتي َوَحَواِدِثَه���ا، َتْوَبَة َمْن 
ُث َنْفَس���ُه ِبَمْعِصَية،  ال ُيَحدِّ
ِف���ي  َيُع���وَد  أَْن  ُيْضِم���ُر  َوالَ 

َخِطيَئة.

الثبات على التوبة 6

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

كثيرًا ما تتراجع الجيو�س عن اأرا�ٍس احتّلتها, ولي�س من ال�سرورة اأن يكون الن�سحاب 

ُجبن���ًا, اإذ قد يكون ان�س���حابًا تكتيكّيًا, ويكون ذلك تمهيدًا لحتاله بطريقة اأف�س���ل تقّل 

فيها الخ�سائر.

هذه الحالة تنطبق اأي�سًا على الإن�سان اّلذي يعود عن الذنوب ب�سبب عذاب ال�سمير, 

فيتراجع عنها ويتوب, وفي نّيته اأن يعود لها.

ومن ثّم يعود ليرتكب ذنبًا قد يكون اأعظم من �سابقه ! فما هو التقييم لمثل هذا النوع 

من التوبة؟

الندم والثبات حليفان
تق���ّدم اأّن على التائب اأن يقّر ويعت���رف بذنبه اأمام رّبه لينال بذلك غفران الذنب, اإّل 

اأّنه لو كان ي�س���مر في نف�س���ه العود, فاإّن ذلك �سيثير اأ�س���ئلة ال�ستفهام عن معنى التوبة, 

فلماذا يتوب في المّرة الأولى ما دام ناويًا على اإعادة الفعل المحّرم؟

بع�س النا�س يريد ذلك لكي يتخّل�س من وخز ال�س���مير, والتفكير في العذاب الآتي, 

فيق���دم عل���ى التوبة لتخّففه عنه���ا, ومن ثّم يقدم على ذات المع�س���ية, ولكن هذا العمل 

يت�سّمن العديد من ال�سلبيات:

1 – انك�سار الحاجز عن الحرام

تنك�س���ر الحواجز بين الإن�س���ان والمحّرم, وذل���ك اأّن اأّول ما يقدم عليه الإن�س���ان من 

الذنوب فيما يحذر القتراب منه, يازم الحذر والخوف ال�سديدان من العواقب. 

ال�����ث�����ب�����ات ع����ل����ى ال����ت�����ب����ة
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ثّم بعد هذا يبداأ الإن�س���ان بتحطيم الخوف من خال اعتياده على المكروه, وي�س���ل 

لمرحل���ة يتجاوز فيها الحّد اإلى الجراأة على ال�س���بهات اّلت���ي ل يعرف اإن كانت تدخل في 

حّيز الحرام اأو الحال.

وبعد اأن يعتاد على ذلك ي�س���بح مهّيئًا نف�س���يًا لقتحام الحرام, ومثال هذا في حياتنا 

م�س���اركة المرء في مجال�س اأهل الف�س���ق والباطل,  اّلذين  اأمرنا اهلل تعالى بعدم الجلو�س 

وَن ِفي اآيَ�ِتنَ� َف�أَْعِر�ْس  اإليه���م والإعرا�س عنهم حي���ث يقول جّل وعا:{َواإَِذا َراأَْيَت الَِّذيَن يَُخو�سُ

, وكاأّن اهلل تعالى يق���ول: »اإّن اّلذي يكت�ش���به 
(((

وْا ِفي َحِدي����ٍث َغْي����ِرِه}  َعْنُه����ْم َحتَّ����ى يَُخو�سُ

هوؤالء الخائ�ش���ون من االإثم ال ُيحمل اإاّل على اأنف�ش���هم وال يتعّداهم اإلى غيرهم، اإاّل اأن 

يماثلوهم وي�ش���اركوهم في العمل اأو ير�ش���وا بعملهم فال يحا�ش���ب على عمل اإاّل عامله، 

ولك���ن نذّكره���م لعّله���م يّتقون، ف���اإّن االإن�ش���ان اإذا ح�ش���ر مجل�ش���هم واإن كان ال يجاريهم 

فيم���ا يخو�ش���ون وال ير�ش���ى بقلبه بعمله���م، واإن كان ال يعّد ح�ش���وره عندهم اإعانة لهم 

ن  عل���ى ظلمه���م، تاأيي���داً لهم في قولهم، لكن م�ش���اهدة الخالف ومعاينة المع�ش���ية تهوِّ

اأم���ر المع�ش���ية عن���د النف�ص. وت�ش���ّغر الخطيئ���ة في عين الم�ش���اهد المعاي���ن. واإذا هان 

اأمرها اأو�شك اأن يقع االإن�شان فيها، فاإّن للنف�ص في كّل مع�شية هوى. ومن الواجب على 

المّتق���ي بم���ا عنده من التقوى والورع عن مح���ارم اهلل اأن يجتنب مخالطة اأهل التهّتك 

واالجتراء على اهلل، كما يجب ذلك على المبتلين بذلك الخائ�شين في اآيات اهلل؛ لئاّل 

تهون عليه الجراأة على اهلل واآياته فيقّربه ذلك من المع�شية في�شرف على الهلكة، ومن 

.
(2(

يحم حول الحمى اأو�شك اأن يقع فيه«

2 – عدم التوفيق للتوبة

اإذًا بت�س���ويف التوب���ة من وقت لوقت يح�س���ل التم���ادي اّلذي ل يعرف متى �س���يتوّقف 

قط���اره, وقد ل يق���ف اإّل عند الموت, وهذا اأ�س���واأ �س���يىٍء في هذه الق�س���ّية, حيث يكون 

))) �سورة الأنعام: الآية  68.

)2)  الطباطبائي, حمّمد ح�سني, امليزان يف تف�سري القراآن,  من�سورات جماعة املدر�سني يف احلوزة العلمية, قم املقد�سة, ج 7 �س )4).



59

الخ�س���ران المبين, ولو نطق بالتوبة حينها فلي�س من المعلوم اأن تكون توبته توبة ن�سوحًا 

اأو عن اعتقاد, كما ح�سل لفرعون حين تاب عند غرقه وعندما عاين الموت ولعّل »عدم 

.
(((

قبول توبة فرعون الأّنه تاب حين راأى الباأ�ص«

اإذًا اأخط���ر ما في هذه التوبة بهذه النّية عدم التوفيق للتوبة لحقًا, ن�س���األ اهلل تعالى 

اأن يعيذنا جميعًا من �سوء الخاتمة.

وهناك �سنف من النا�س حينما يتوب ل ي�سمر العودة, ولكّنه يخ�سى اأن تتغّلب �سهوته 

عليه مّرة اأخرى فيعود للذنب. هذا النوع من الخوف اأمر طبيعّي فالإن�سان معّر�س دائمًا 

لباء ال�سهوات, والدنيا مقبلة بزينتها دومًا وهي تعر�س نف�سها في كّل يوم على الموؤمن, 

واإّن لحظة �سعف واحدة قد توؤّدي بالموؤمن اإلى اأن تزّل قدمه ويغرق في وحلها.

نفاذ البصيرة درع حصينة
اأحد اأكبر اأ�سباب وقوع الإن�سان في المع�سية وارتكابه للذنوب هو عدم نفاذ الب�سيرة, 

بالإ�سافة اإلى ما تقّدم من عر�س الدنيا و�سهواتها لنف�سها اأمامه. ولكّن �سعف الب�سيرة 

لدى الإن�سان هو العامل الأكبر في ذلك, فما المراد من نفاذ الب�سيرة و�سعفها؟

وا ِفي اْلأَْر�ِس َفتَُكوَن لَُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَه� اأَْو اآَذاٌن يَ�ْسَمُعوَن 
ُ
ير يقول اهلل تعالى: {اأََفَلْم يَ�سِ

.
(2(

ُدوِر}  �ُر َولَِكن تَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي ال�سُّ ِبَه� َف�إِنََّه� َل تَْعَمى اْلأَْب�سَ

عمى القلوب عن الحّق مثال عن عدم نفاذ الب�سيرة و�سعفها ال�سديد, بحيث ل يرى 

فيه���ا الإن�س���ان من خال التاأّمل والتدّب���ر اآيات اهلل الناطقة في اآثاره, وهذا ما اأ�س���ار له 

ر�س���ول اهللP فيما روي عنه: »لي�ص االأعمى من يعمى ب�شره، اإّنما االأعمى من تعمى 

, وع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ: »لي�ش���ت الروؤية م���ع االإب�ش���ار، فقد تكذب 
(((

ب�ش���يرته« 

.
(4(

العيون اأهلها، وال يغ�ّص العقل من ا�شتن�شحه« 

)))  النمازي, علّي,  م�ستدرك �سفينة البحار, موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سامي, ج ) �س 495.

)2)  �سورة احلّج: الآية  46.

)))  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج ) �س 266.

)4) ابن ابي احلديد, �سرح نهج الباغة, ج9) �س)7).

ال�����ث�����ب�����ات ع����ل����ى ال����ت�����ب����ة
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فبهذه الب�س���يرة اّلتي تح�س���ل من خال الإيمان باهلل تعالى والعبادة له, والإخا�س 

ل���ه تتفّتح الآفاق اأمام الإن�س���ان, فيرى كثيرًا من الحقائق اّلت���ي ل يراها الكثيرون, يرى 

الدنيا على حقيقتها عجوزًا قد حفرت على وجهها اآثار الزمن الغابر, ل تزداد مع الأّيام 

اإلى قبحًا, ويرى طّابها مغبونين في ما �س���روا به اأنف�س���هم {َولََقْد َعِلُموْا لََمِن ا�ْستََراُه َم� لَُه 

ِف���ي الآِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َولَِبْئ�َس َم���� �َسَرْواْ ِبِه اأَنُف�َسُهْم لَْو َك�نُوْا يَْعَلُم���وَن * َولَْو اأَنَُّهْم اآَمنُوْا واتََّقْوا 

.
(((

 لَّْو َك�نُواْ يَْعَلُموَن} 
ٌ
ر

ْ
لََمثُوبٌَة مِّْن ِعنِد اهلل َخي

وجاء في الرواية عن الإمام علّيQ: »اأب�ش���ر النا�ص من اأب�ش���ر عيوبه، واأقلع عن 

.
(2(

ذنوبه«

فمن يخل�س���ون هلل تعالى يّتخذون القرار ال�سائب دومًا وكاأّنهم يرون عواقب الأمور, 

وه���ذا م���ا كان جلّيًا في حركات اأه���ل البيتR, وفي علمائنا الأبرار ل �س���يما الإمام 

الخمينّي المقّد�س.

فم���ا اأه���ون اأن يفقد الإن�س���ان ب�س���ره ف���ي الحياة, ويعان���ي من جّراء ذلك ويكت�س���ب 

الح�س���نات في �س���بره على الباء, اأمام فقدان الب�س���يرة  اّلذي يعمى فيه الإن�س���ان عن 

روؤية درب الحّق, فا يهتدي لخير, �س���ام اهلل عليك يا اأبا الح�س���ن يا علّي بن اأبي طالب 

.
(((

اإذ تقول: »فقد الب�شر اأهون من فقدان الب�شيرة« 

بصائر من ربّكم
 ِمن 

ُ
�آِئر لنقف مع اأنف�س���نا لنتلو هذه الآية الكريمة من كتاب اهلل تعالى:{َقْد َج�ءُكم بَ�سَ

.
(4(

ُكم ِبَحِفيٍظ}
ْ
َه� َوَم� اأَنَْ� َعَلي

ْ
 َفَعَلي

َ
ِه َوَمْن َعِمي َر َفِلنَْف�سِ بُِّكْم َفَمْن اأَْب�سَ رَّ

اإّن طري���ق ر�س���ى اهلل تعالى وا�س���ح بّي���ن لكّل من اأراد الو�س���ول اإليه ج���ّل وعا, وقد 

وا ِفي اْلأَْر�ِس َفتَُكوَن 
ُ
ير اأنع���م علينا بكّل ما ينّور لنا طريق الحّق, فوهبنا العقول{اأََفَل���ْم يَ�سِ

)))   �سورة  البقرة: الآيتان 02)، )0).

)2)  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج ) �س 266.

)))  م.ن.

)4) �سورة الأنعام: الآية  04).
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,  واأر�س���ل لنا الأنبي���اءR وخاتمهم النبّي الأكرمP, ثّم 
(((

لَُه���ْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَه�} 

الأئّمة  الأطهارR, وجعل بين اأيدينا كتابًا فيه الهداية لمن تم�ّس���ك به  وتحذير مّما 

نخ���اف منه على اآخرتنا, وكّلهم ناطقون بما فيه خيرنا و�س���احنا, واآخذون باأيدينا اإلى 

م���ا فيه �س���عادة الدارين, فاأّي نوع م���ن النا�س نكون حينما ندير ظهورنا بجفاء, ون�س���ّم 

اأ�س���ماعنا عن �س���ماع النداء, ونّتخذ من مقالت اأهل ال�س���ال مّبررًا لما نورد به اأنف�سنا 

ديار ال�سقاء, ونرك�س وراء لّذات فانية قذرة, ت�سوبها القذارة وتعقبها الندامة؟

ه���ل هذا ت�س���ّرف م���ن جعله اهلل تعال���ى خليفة ل���ه على الأر����س وكّرمه على �س���ائر 

الخلق؟!

وه���ذا ه���ذا هو الّرد عل���ى الآية الكريمة اّلتي تتح���ّدث عن الب�س���ائر اّلتي تركها اهلل 

لنا؟!

نع���م حينم���ا يرى الواح���د مّنا الذنب اأمامه, وه���و يفّكر بكّل  ما وهب���ه اهلل تعالى من 

النعم وما ي�ّس���ره له مّنا �س���بل الهداية, فيتركها ويرتكب الذنب, �سيكون  اإّما م�ستخّفًا بما 

جاء من ال�سماء, اأو راّدًا على اهلل وكتابه, اأو �ساّكًا في وعيده وعقابه, اأجارنا اهلل من كّل 

�سوء.

))) �سورة احلج: الآية  46.

ال�����ث�����ب�����ات ع����ل����ى ال����ت�����ب����ة
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المفاهيم الأ�سا�س:

الإقرار والعتراف ل يكفيان بدون نّية الثبات. ( .

. 2 الحذر من انك�سار الحاجز بين الإن�سان والمعا�سي.

الحذر من عدم التوفيق للتوبة. ( .

الب�سيرة ونفاذها يبينان لاإن�سان الموؤمن حقائق الأمور. 4 .



6(

للمطالعة:

توبة شاب فاسق 
 في 

ّ
ة قالت: كان هنالك �ضاب

ّ
ج��اء في كت��اب )كيفر كردار اأوجزاء االأعمال( اأن رابعة العدوي

 �ضار في عداد 
ّ

غاي��ة الجمال، وقد ا�ضتدرجه اأ�ضدقاء ال�ضوء اإلى مه��اوي الفح�ضاء والرذيلة، حتى

ه مطاردة الن�ضاء واإغواء الفتيات، حّتّى بلغ اأذاه جميع النا�ض. 
ّ
الف�ضقة واالأ�ضقياء، واأ�ضبح هم

ذهب��ت لزيارت��ه يوماً فوجدته ق��د افتر�ض �ضجادته وان�ضغ��ل بال�ضالة، وهو ف��ي غاية الخ�ضوع 

والخ�ضوع، ويكثر من البكاء، تعّجبت من و�ضعه وقلت في نف�ضي: ما لهذا الفا�ضق العا�ضي وهذه 

العبادة والخ�ضوع والتقوى، وكيف �ضار عتبة بن عاّلم اإلى هذا الحال؟!..

 قلت له: هذا اأنت يا بن عاّلم؟!.. اأنت اّلذي كنت غارقاً 
ّ
انتظ��رت حّت��ى انتهى من �ضالته ثم

ف��ي ال�ضهوة وال�ضراب والمعا�ضي، كيف اأعر�ضت عن كّل ذلك وتوجهت اإلى اهلل؟ وكيف تبت 

ا كنت فيه من المعا�ضي؟.. 
ّ
مم

ق��ال: اأن��ت تعلمين اأّنني كنت في �ضبابي كثي��ر المعا�ضي ومولعاً بالن�ض��اء، وكما تعلمين اأّن 

اأكثر من األف امراأة في الب�ضرة كنَّ واقعات في �ضباك غرامي، واأّنني كنت م�ضرفاً في غروري ذاك 

وطي�ض ال�ضباب. 

ام وقع ب�ضري عندما خرجت من داري على ام��راأة ال يظهر منها اإاّل عيناها، اإذ 
ّ
وف��ي اأح��د االأي

كان��ت م�ضتورة بثيابها.. فو�ضو�ض لي ال�ضيطان واأغراني به��ا و�ضار قلبي وكاأّن ناراً ا�ضطرمت فيه ؛ 

ف�ضرت وراءها الأكّلمها فاأعر�ضت عّني، وكّلما دنوت منها تجاهلتني.

 فاقترب��ت منها وقلت: ويحك اأال تعرفينني؟.. اأنا عتبة اّل��ذي يهواني اأكثر ن�ضاء الب�ضرة، فما 

لي اأكلمك فتعر�ضين؟..

فيني. 
ّ
قالت: ماذا تريد مّني؟.. قلت: �ضي

تي،  واأنا ارتدي ثياباً ت�ضتر كّل اأع�ضاء بدني؟..
ّ
قالت: ويحك يا رجل !.. كيف ع�ضقتني وتّدعي محب
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قلت: ع�ضقت منك هاتين العينين الجميلتين. 

 اإّنها 
ّ
قال��ت: �ضدقت لقد كنت غافلة عنهما حقاً، اإذاً ال تكّف عّني وتعال اأق�ِض حاجتك.. ثم

�ض��ارت فتبعته��ا اإلى اأن دخلت دارها فدخل��ت وراءها، ولكن لم اأجد في داره��ا اأثاثاً وال متاعاً.. 

قلت: األي�ض لك في الدار متاع؟.. 

قالت: نقلنا متاعنا من هذا الدار.. قلت: اإلى اأين؟.. قالت: األم تقراأ في القراآن قوله تعالى: 

ا ِفي اْلأَْر����سِ َوَل َف�َس����ًدا َواْلَع�ِقبَُة  ِذي���َن َل يُِريُدوَن ُعُل���وًّ اُر اْلآِخ���َرُة نَْجَعُلَه���� ِللَّ {ِتْل���َك الدَّ

(((

ِلْلُمتَِّقيَن}

ك 
ّ
ا هذه الدنيا فزائلة.. فاخ�ض رب لق��د نقلن��ا كّل ما لدينا اإلى الدار االآخرة وهي دار الخلود، اأمّ

اك اأن تبيع الجّنة الباقية بالدنيا الفانية، والحور بالن�ضاء. 
ّ
ها الرجل وتب من عملك هذا، واإي

ّ
اأي

قلت: دعِك من هذا الكالم واق�ضي حاجتي. 

 اأن اأق�ضي 
ّ

ن�ضحتن��ي الم��راأة كثيراً ولكن لم تجد عن��دي اأذناً �ضاغية.. فقالت لي: ه��ل علي

حاجت��ك اإذا لم ت��دع عنك هذا؟.. قل��ت: نعم.. راأيته��ا دخلت غرفة اأخ��رى وتركتني لحالي، 

اأ، فجاوؤوها  و�ضاه��دت عجوزاً جال�ضة في تلك الغرفة.. نادت تلك البن��ت: اأن ائتوني بماء الأتو�ضّ

بالم��اء وتو�ض��اأت ووقفت ت�ضّلي حّتى منت�ض��ف الليل.. وبقيت اأفّكر مع نف�ض��ي اأين اأنا؟.. ومن 

 هكذا؟..
َّ

هوؤالء الن�ضوة؟.. ولماذا اأطالت علي

 اإلى اأن �ضمعت �ضوتها فجاأة تنادي: اأح�ضروا لي قطناً وطبقاً.. فاأخذت لها العجوز ما اأرادت.. 

 
ّ

ة اإاّل باهلل العلي
ّ
بعد دقائق �ضمعت العجوز �ضرخت وقالت: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، وال حول وال قو

العظي��م.. وثبت مذعوراً فوج��دت اأّن الفتاة قد قلعت عينيها بال�ضّكي��ن وو�ضعتهما على قطن في 

كان في ال�ضحمة على القطن. 
ّ
طبق، ولما جاءتني العجوز بالطبق وجدت العينين ال زالتا تتحر

قال��ت لي العجوز وهي في غاي��ة االرتياع: هذا ما كنت تع�ضقه خذه ال بارك اهلل لك فيه، لقد 

رك اهلل، وو�ضعت الطبق اأمامي فذع��رت وجّف فمي، ولم اأعد قادراً على الكالم، فما 
ّ
تن��ا حي

ّ
ر
ّ
حي

هذا اّلذي فعلته هذه الفتاة؟.. 

))) �سورة الق�س�س: الآية: )8.
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قال��ت العجوز وهي باكية: كّنا ع�ضر ن�ضاء اعتكفنا في هذه الدار ال نبرحها، وكانت هذه الفتاة 

هي اّلتي ت�ضتري لنا ما نحتاج اإليه.. اإاّل اأّنك جلبت علينا الحيرة واالألم.. اأهذا هو مرادك؟.. خذ 

 ولما ا�ضتعدت 
َّ

هاتي��ن العيني��ن اللتين ع�ضقتهما. وما اإن �ضمعت كالم العجوز حّت��ى اأغمي علي

الوع��ي بقيت تل��ك الليلة غارقاً في التفكي��ر، وندمت على ما �ضلف من اأعمال��ي، وقلت: الويل 

ل��ي لق��د كنت اأع�ضي اهلل طوال عمري ولم اأندم على �ضيء من ذل��ك، اإاّل اأّن هذه الفتاة اأّدبتني 

بعملها هذا.. فذهبت اإلى داري ووقعت في فرا�ض المر�ض اأربعين يوماً.. فكان ذلك �ضبباً لندمي 

وتوبتي. 

من كتاب )هكذا تاب التائبون(
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إلِه���ي  َي���ا  ُقْل���َت  َوَق���ْد 
ِف���ي ُمْحَك���ِم ِكتاِب���َك إنََّك 
ِعَباِدَك  َع���ْن  ْوَب���َة  التَّ َتْقَب���ُل 
ئاِت َوُتِحبُّ  ���يِّ َوَتْعُفو َعِن السَّ
اِبي���َن، َفاْقَبْل َتْوَبِتي َكَما  وَّ التَّ
ئاِتي  َوَعْدَت َواْعُف َعْن َس���يِّ
َكَم���ا َضِمْن���َت، َوأَْوِج���ْب لِي 
َتَك َكَما َش����َرْطَت، َولَ�َك  َمَحبَّ
َي�ا َربِّ َش�ْرِطي أاَّل أَُعوَد ِفي 
َمْكُروِهَك، َوَضَماِني أاَّل أَْرِجَع 
ِفي َمْذُموِم���َك، َوَعْهِدي أَْن 

أَْهُجَر َجِميَع َمَعاِصيَك.

الإقالع عن الذنوب 7

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

يتحّدث �س���ابٌّ مبتلى بالذنوب ويقول: اأعينون���ي, كيف اأترك الذنوب؟ كيف اأقدر على 

ذلك؟ اأنا ل اأقدر فلو تركتها هل من بديل؟

�س���رخة من اأعماق النف�س, �س���رخة �سادقة ي�سرخها الكثيرون اأي�سًا  من اأمثال هذا 

ال�ساّب المبتلى, فهل لها من جواب؟

ه���ذا ما �س���نجيب عنه في ه���ذا الدر�س ب�س���كل دقيق �س���ائلين اهلل تعال���ى اأن يوّفقنا 

ويع�سمنا اإّنه خير موّفق ومعين.

المعرفة أساس العمل
اإّن ال�س���وؤال اّلذي �س���األه ال�ساّب المبتلى بالذنوب هو �س���وؤال طبيعّي و�سادق جّدًا, فلو 

كان ال�س���اّب عارف���ًا بطريق���ة تركه للذنوب لما ا�س���طّر اإلى هذا الت�س���اوؤل,  وهذا يقودنا 

لت�سليط ال�سوء على اأهمّية المعرفة والثقافة الدينية لدى الإن�سان.

فالمعرف���ة هذه اأو اّلتي ا�س���طلح عليه���ا بالثقافة في اأّيامنا لها ال���دور الأكبر في بناء 

�سخ�سّية ال�ساّب وقيادته لنف�سه, وبغياب الثقافة الدينية ل ياأمن ال�ساّب من النحراف, 

وف���ي الرواي���ة ع���ن ر�س���ول اهلل الأك���رمP: »م���ا ا�ش���ترذل اهلل تعال���ى عب���داً اإاّل ُح���رم 

.
(((

العلم«

وقد جاءت الروايات ال�س���ريفة لتبّين لنا ب�س���كل مبا�سر اأّن من ثمار العلم التقوى وكّل 

ما يتبعها من �س���فات ح�سنة, فعن اأمير الموؤمنين علّيQ:  »راأ�ص العلم التوا�شع... 

ومن ثمراته التقوى، واجتناب الهوى، واّتباع الحّق، ومجانبة الذنوب، وموّدة االإخوان، 

)))   الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  ج )   �س 2064.
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واال�ش���تماع م���ن العلم���اء والقب���ول منه���م، وم���ن ثمرات���ه ت���رك االنتق���ام عن���د القدرة، 

وا�ش���تقباح مقارب���ة الباطل، وا�شتح�ش���ان متابعة الح���ّق، وقول ال�ش���دق، والتجافي عن 

�شرور في غفلة، وعن فعل ما يعقب ندامة، والعلم يزيد العاقل عقاًل، ويورث متعّلمه 

�ش���فات حم���د، فيجع���ل الحلي���م اأمي���راً، وذا الم�ش���ورة وزي���راً، ويقمع الحر����ص، ويخلع 

.
(((

المكر، ويميت البخل، ويجعل مطلق الفح�ص ماأ�شوراً، ويعيد ال�شداد قريباً«

هذا على �س���عيد ال�سفات النف�س���ّية والدينّية, اأّما على ال�سعيد الأخروّي, فاإّن مقام 

ْن ُهَو َق�ِنٌت اآنَ�َء  مَّ
العالم وذي المعرفة والثقافة اأرفع من مقام المحروم من نعمة العلم, {اأَ

ُجو َرْحَمَة َربِِّه ُقْل َه���ْل يَ�ْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ل 
ْ
���ِل �َس�ِجداً َوَق�ِئمً� يَْحَذُر اْلآِخَرَة َويَر

ْ
ي اللَّ

 .
(2(

 اأُولُو اْلأَْلبَ�ِب}
ُ
ر يَْعَلُموَن اإِنََّم� يَتََذكَّ

.
(((

 {
ٌ
َفِع اهللُ الَِّذيَن اآَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن اأُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَج�ٍت َواهللُ ِبَم� تَْعَمُلوَن َخِبير

ْ
{يَر

فل���و اأّن ذلك ال�س���اّب المبتلى در����س العلم وقراأ كتب تهذيب النف�س لما ا�س���طّر لتلك 

ال�سيحة المدوّية, فماذا قال علماء الأخاق في م�ساألة ترك الذنوب؟

الرقابة األخالقّية الذاتّية

1 - الم�سارطة

الم�سارطة هي اأن يعاهد الواحد مّنا رّبه في كّل يوم على اأن يجعل هذا اليوم عيدًا, 

اأّنه قال في بع�س الأعياد: »اإّنما هو عيد لمن   Qاأمير الموؤمنين ففي الرواية عن 

اأّن  . ووا�سح 
(4(

قبل اهلل �شيامه و�شكر قيامه وكّل يوم ال يع�شى اهلل فيه فهو عيد« 

بكّل  لاإن�سان  ويمكن  للغاية,  ي�سير  اأمر  واحد  ليوم  تعالى   اهلل  اأوام��ر  يخالف  ما  ترك 

�سهولة اأن يلتزم به  مع قليل من الإرادة والعزم, واإن اختلفت درجات ي�سره من �سخ�س 

)))   الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  ج )   �س  2090.

)2)   �سورة الزمر:الآية: 9.

)))   �سورة املجادلة: الآية: )).

)4)  نهج الباغة, خطب الإمام علّي Q, ج 4  رقم 428.
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لآخر اإّل اأّنه في النهاية اأمر ي�سير, فاعزم و�سارط نف�سك وجّرب, وانظر كيف اأّن الأمر 

�سهل ي�سير, فاإّن اهلل تعالى اإذا راأى من العبد �سعيًا للتقّرب اإليه اأخذ بيده وي�ّسر له اأمره 

,  ولو �سّور لك ال�سيطان اأّن الأمر �سعب وع�سير فا�ستعذ باهلل منه 
(((

�ْسَرى}
ُ
ُه ِلْلي

ُ
ر {َف�َسنُيَ�سِّ

وقل لنف�سك لن اأ�سقط في اأّول اختبار. حاول اأن تكون رجًا ليوم واحد واأخرج الأوهام 

الباطلة من قلبك, واعلم علم اليقين اأّن اهلل تعالى �سي�سّددك اإن نويت ذلك.

2 - المراقبة

بعد الم�سارطة عليك اأن تنتقل اإلى »المراقبة«, وهي اأن تنتبه طوال اليوم اإلى عملك, 

في كّل �س���غيرة وكبي���رة, بل حّتى كّل حرف تنطق به ح���اول اأن تفّكر فيه للحظات فقط, 

ولن  تخ�سر وقتًا كبيرًا  لو فّكرت لثانيتين قبل القول, واإذا ح�سل - ل �سمح اهلل - حديث 

لنف�س���ك باأن ترتك���ب عمًا مخالفًا لأمر اهلل, وه���ذا اأمر  متوّقع الحدوث لأّن ال�س���يطان 

وجنده لن يدعوك تهزمهم بهذه ال�س���هولة,  فقل لل�سيطان:»اإّني ا�سترطت على نف�سي اأن 

ل اأقوم في هذا اليوم - وهو يوم واحد - باأّي عمل يخالف اأمر اهلل تعالى, وهو ولّي نعمتي 

ومالك اأمري واإليه مفزعي اأ�س���تعيذ به منك, فقد اأنعم وتلّطف عليَّ بال�س���ّحة وال�سامة 

وِنَعٍم ل ُتح�س���ى فلي�س من الائق اأن ل اأفي ب�س���رط ب�سيط كهذا«. والمراقبة ل تتعار�س 

مع اأّي من اأعمالك كالك�س���ب وال�س���فر والدرا�س���ة, فكن على هذه الحال اإلى الليل ريثما 

 .
(2(

يحين وقت المحا�سبة

3-  المحا�سبة

واأّما»المحا�ش���بة« فهي عندما تغفو العيون في الليل وتنهي كّل اأعمالك اليومّية لتخلد 

للراحة, �س���اعة اأو اأقّل منها, رّبما ربع �س���اعة, لتجري مراجعة �س���غيرة تحا�س���ب نف�سك 

لترى هل اأّديت ما ا�س���ترطت على نف�سك مع اهلل, ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة 

)))  �سورة الليل: الآية: 7.

)2)   الأربعون حديثًا لاإمام اخلميني } احلديث الأّول بتلخي�س وت�سّرف .

الإق���������������اع ع�������ن ال������ذن�������ب
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ال�س���غيرة؟ وقد روَي ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »حا�ش���بوا اأنف�ش���كم قبل اأن تحا�ش���بوا 

ووازنوه���ا قب���ل اأن توازن���وا، حا�ش���بوا اأنف�ش���كم باأعماله���ا وطالبوه���ا ب���اأداء المفرو����ص 

, وعنهQ: »م���ا اأح���ّق االإن�ش���ان اأن تكون له 
(((

عليه���ا واالأخ���ذ م���ن فنائه���ا لبقائه���ا«

�ش���اعة ال ي�ش���غله �شاغل، يحا�شب فيها نف�ش���ه فينظر فيما اكت�شب له وعليها، في ليلها 

.
(2(

ونهارها«

فاإذا كنت قد وفيت حّقًا فا�سكر اهلل على هذا التوفيق, واإن �ساء اهلل يي�ّسر لك �سبحانه 

التقّدم في اأمور دنياك واآخرتك, و�س���يكون عمل الغد اأي�سر عليك من �سابقه, لأنَّ النف�س 

مطواعة لعقل الإن�سان كال�سمع في يديه.

  واإذا حدث - ل �سمح اهلل - في اأثناء المحا�سبة تهاون وفتور تجاه ما ا�سترطت على 

نف�س���ك, فا�س���تغفر اهلل واطلب العفو منه, واعزم على الوفاء بكّل �س���جاعة بالم�س���ارطة 

غدًا, وكن على هذا الحال كي يفتح اهلل تعالى اأمامك اأبواب التوفيق وال�سعادة, ويو�سلك 

اإلى ال�سراط الم�ستقيم لاإن�سانّية. 

ال تترك الخزّان فارغاً
�س���يارتك اّلتي ت�س���تخدمها في حياتك ل تتركها فارغة؛ خوفًا من اأن تحتاج اإليها في 

لحظة قد تكون محّطات الوقود فيها مقفلة. وكذا نف�سك تحتاج لأن تماأها دومًا بوقودها 

الخا�ّس وهو الموعظ���ة, لأّنها حاجتها الدائمة. هذه الموعظة تجدها في كتب الأخاق, 

الإرث الكبي���ر اّلذي كّلف علماءنا الأبرار �س���نين طويلة, اماأ خزان قلبك بقليل من هذا 

الوقود كّل ليلة ولو لع�س���ر دقائق, ت�س���ّفح كتابًا اأخاقيًا, لتجد في���ه عالمًا يحّذرك دومًا 

من عيوب نف�س���ك ويعظك بذكر الموت واأهواله, وي�س���ير لك اإل���ى الزوايا اّلتي يقبع فيها 

ال�سيطان مترّب�سًا للفتك بك.

)))  املريزا  النوري, م�ستدرك الو�سائل, موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء الرتاث, بريوت, لبنان, ج 2) �سفحة )5). 

)2)  م.ن.ج 2) �سفحة 54). 



7(

المفاهيم الأ�سا�س:

المعرف���ة اأ�س���ا�س كّل الف�س���ائل, وه���ي العام���ل الأه���ّم للحماي���ة من  ( .

الذنوب.

. 2 يلزم م�سارطة النف�س ومراقبتها ومحا�سبتها في كّل ليلة كعاج لترك 

الذنوب.

الثقاف���ة الدينّية اأمر في غاية الأهمّية, والمطالعة هي محّطة التغذية  ( .

للنف�س.
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للمطالعة:

عاقبة حبّ الدنيا وبغضها
ه هلل 

ّ
اعلم اأّنه ال يبلغ مع العبد عند الموت اإاّل �ضفاء القلب، اأعني ظهارته عن اأدنا�ض الدنيا وحب

واأن�ضه بذكره. و�ضفاء القلب وطهارته ال يح�ضل اإاّل بالكّف عن �ضهوات الدنيا، والحّب ال يح�ضل 

اإاّل بالمعرفة. والمعرفة ال تح�ضل اإاّل بدوام الفكرة. واالأن�ض ال يح�ضل اإاّل بكثرة ذكر اهلل والمواظبة 

عليه. وهذه ال�ضفات الثالث هي المنجيات الم�ضعدات بعد الموت، وهي الباقيات ال�ضالحات.

ا طهارة القلب عن اأدنا�ض الدنيا، فهي الجّنة بين العبد وبين عذاب اهلل، كما ورد في الخبر:  اأمّ

��ل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه، 
َ
»اإّن اأعم��ال العب��د تنا�سل عنه، فاإذا جاء العذاب من ِقب

واإذا جاء من قبل يديه جاءت ال�سدقة تدفع عنه...«.

��ا الحّب واالأن�ض، فهما يو�ضالن العبد اإلى ل��ّذة الم�ضاهدة واّللقاء. وهذه ال�ضعادة تتعّجل  واأمّ

عقيب الموت اإلى اأن يدخل الجّنة، في�ضير القبر رو�ضة من ريا�ض الجّنة، وكيف ال ي�ضل �ضاحب 

ال�ضف��ات الثالث بعد موته غاية البهجة ونهاية اللّذة بم�ضاهدة جمال الحّق، وال يكون القبر عليه 

رو�ضة من الريا�ض الخلد، ولم يكن له اإاّل محبوب واحد، وكانت العوائق تعوقه عن االأن�ض بدوام 

ذك��ره ومطالعة جماله، وبالم��وت ارتفعت العوائق واأفلت من ال�ضجن وخّل��ي بينه وبين محبوبه، 

فق��دم عليه م�ضروراً �ضالم��اً من الموانع اآمناً من الفراق؟ وكيف ال يكون محّب الدنيا عند الموت 

ّدت عليه طرق الحيلة 
ُ

معّذباً ولم يكن له محبوب اإاّل الدنيا وقد ُغ�ضبت منه وحيل بينه وبينها، و�ض

 الدنيا وقدوم على اهلل، فاإذن �ضالك 
ّ

ف��ي الرجوع اإلي��ه؟ ولي�ض الموت عدماً، اإّنما هو فراق لمحاب

طري��ق االآخرة ه��و المواظب على اأ�ضباب هذه ال�ضفات الثالث، وه��ي: الذكر، والفكر، والعمل 

اّلذي يفطمه عن �ضهوات الدنيا ويبّغ�ض اإليه مالذها ويقطعه عنها.

 ) من كتاب محّمد مهدي النراقي، جامع ال�سعادات،  الجزء الثاني(



ِبَم���ا  أَْعَل���ُم  إنَّ���َك  ُه���مَّ  اللَّ
َعِمْلُت َفاْغِفْر لِ���ي َما َعِلْمَت، 
َواْصِرْفِن���ي ِبُقْدَرِت���َك إلَى َما 
أَْحَبْبَت. اللَُّهمَّ َوَعَليَّ َتِبَعاٌت 
، َوَتِبَعاٌت َقْد   َقْد َحِفْظُتُهنَّ
ِبَعْيِنَك  ُهنَّ  ، َوُكلُّ َنس���يُتُهنَّ
الَِّتي الَ َتَن�اُم، َوِعْلِمَك الَِّذي ال 
ْض ِمْنَها أَْهَلَها،  َيْنَسى، َفَعوِّ
ْف  َواْحُطْط َعّني ِوْزَرَها، َوَخفِّ
َعنِّي ِثْقَلَه���ا، َواْعِصْمِني ِمْن 

أَْن ُاَقاِرَف ِمْثَلَها.

تبعات الذنوب 8

:Qوكان من دعائه
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تمهيد:

ل ريب اأّن لكّل عمل نقوم به اأثرًا, وهذا قانون الأ�سباب في الكون. واإّن اأهون ت�سّرف 

من الإن�سان له اأثر. ويختلف الأثر بقدر �سببه. واأعمال الإن�سان اّلتي ُي�ساأل عنها اأمام اهلل 

تعالى لها اآثار اأي�س���ًا. وهذه الآثار تنق�سم اإلى ق�س���مين: اآثار في الدنيا واآثار في الآخرة, 

ف���اإذا طالعنا الآي���ات القراآنّية الكريمة وجدناها تف�س���ل هذين الأثرين. يقول �س���بحانه 

ن  ْظَلُم ِممَّ وتعالى في و�س���ف المانعين لذكره في الم�ساجد وال�ساعين في خرابها:{َوَمْن اأَ

لَّ َخ�آِئِفيَن  ن يَْدُخُلوَه� اإِ نََع َم�َس�ِجَد اهلِل اأَن يُْذَكَر ِفيَه� ا�ْسُمُه َو�َسَعى ِفي َخَراِبَه� اأُْولَِئَك َم� َك�َن لَُهْم اأَ مَّ

.
(((

ْنيَ� ِخْزٌي َولَُهْم ِفي الآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم}  لُهْم ِفي الدُّ

 َف�أُْولَِئَك َحِبَطْت 
ٌ
تَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفيَُمْت َوُهَو َك�ِفر

ْ
ويقول في المرتّد عن الدين:{َوَمن يَر

.
(2(

َح�ُب النَّ�ِر ُهْم ِفيَه� َخ�ِلُدوَن}  �سْ
ْنيَ� َوالآِخَرِة َواأُْولَِئَك اأَ اأَْعَم�لُُهْم ِفي الدُّ

وكذلك في الروايات ال�سريفة, و�سن�سير اإلى بع�س هذه الموارد, لن�سل بعد ذلك اإلى 

كيفّية التوبة من الذنوب والتخّل�س من تبعاتها الدنيوّية والأخروّية.

اآلثار الدنيويّة للذنوب
قبل الحديث عن الآثار الدينيوّية للذنوب من المنا�سب اأن ن�سير اإلى اأمرين هاّمين:

) -  اإّن وج���ود اآثار دنيوّية للذنوب ل يعن���ي بتاتًا اأّنه ل يوجد اأثر اأخروّي, بّل اإّن بع�س 

الذنوب ل�سّدتها و�سّدة مبغو�سّيتها يعّجل اهلل تعالى بها العذاب في الدنيا, ومن ثّم 

يكون للعذاب تتّمة في الآخرة, وقد تكون التتّمة الأكبر للعذاب.

)))  �سورة  البقرة: الآية  4)).

)2)  �سورة  البقرة: الآية  7)2.
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2 – اإّن اهلل تعال���ى بكرمه وعطفه عّج���ل عقوبة بع�س الذنوب في الدنيا لكي ل يوؤخذ 

به الموؤمن في الآخرة, وقد اأ�س���ارت لهذا المعنى روايات عديدة منها ما روي عن الإمام 

الباق���رQ ق���ال: »اإّن اهلل ع���ّز وجّل اإذا كان م���ن اأمره اأن يكرم عب���داً وله ذنب ابتاله 

بال�شقم، فاإّن لم يفعل ذلك له ابتاله بالحاجة، فاإّن لم يفعل به ذلك �شّدد عليه الموت 

ليكافيه بذلك الذنب، قال: واإذا كان من اأمره اأن يهين عبداً وله عنده ح�ش���نة �ش���ّحح 

بدن���ه، ف���اإّن لم يفعل به ذلك و�ّش���ع عليه في رزقه، فاإّن هو ل���م يفعل ذلك به هّون عليه 

.
(((

الموت ليكافيه بتلك الح�شنة« 

وروي ع���ن الإم���ام ال�س���ادقQ قال: »ق���ال ر�ش���ول اهللP: قال اهلل ع���ّز وجّل: 

وعّزت���ي وجالل���ي ال اأُخ���رج عبداً من الدني���ا واأنا اأريد اأن اأرحمه حّتى اأ�ش���توفي منه كّل 

خطيئة عملها، اإّما ب�ش���قم في ج�ش���ده واإّما ب�ش���يق في رزقه واإّما بخوف في دنياه فاإّن 

.
(2(

بقيت عليه بقّية �شّددت عليه عند الموت...«

وفي رواية اأخرى عن الإمام ال�س���ادقQ قال: »ق���ال اأمير الموؤمنين Q في 

: لي�ص 
(3(

ْيِديُكْم َويَْعُفو َعن َكِثيٍر} يبٍَة َفِبَم� َك�َسبَْت اأَ �سِ �بَُكم مِّن مُّ �سَ
ق���ول اهلل ع���ّز وجّل: {َوَم� اأَ

من التواء عرق وال نكبة حجر وال عثرة قدم وال خد�ص عود اإاّل بذنب. ولما يعفو اهلل 

اأكث���ر، فم���ن عّجل اهلل عقوب���ة ذنبه في الدنيا فاإّن اهلل اأجّل واأك���رم واأعظم من اأن يعود 

.
(4(

في عقوبته في االآخرة« 

ومن الذنوب اّلتي عّجل اهلل تعالى بها العقوبة في الدنيا:

1 -  ترك تاأديب النا�سئة:

اأي ال�س���باب ال�ساعدين فبتركنا تاأديبهم بنهيهم له عن الولوج في ما منع اهلل تعالى 

عنه ن�س���تحّق بذلك العقوبة المعجّلة, كما في الرواية عن الإمام ال�س���ادقQ: »اأّيما 

)))  املازندراين, موىل حمّمد �سالح, �سرح اأ�سول الكايف, ج 0) �س 89).

)2)  م.ن.

)))  �سورة ال�سورى: الآية 0).

)4) املازندراين, موىل حمّمد �سالح, �سرح اأ�سول الكايف,  ج 0) �س 90).
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نا�ش���ٍئ ن�ش���اأ في قومه ثّم لم يوؤدَّب على مع�ش���يته فاإنَّ اهلل عّز وجّل اأّول ما يعاقبهم به 

.
(((

اأن ينق�ص من اأرزاقهم«

2 – خذلن الموؤمن واإذلله:

وهو من اأ�س���ّد العقوبات لأّنه ي�س���مل العقوب���ة المعّجلة في الدني���ا والموؤّجلة لاآخرة. 

ولهجة الأحاديث  ال�س���ريفة فيه قا�س���ية جّدًا, فقد روي عن الإمام ال�سادقQ: »قال 

���ِبي َمن اأكَرم  اهلل ع���ّز وج���ّل: لي���اأذن بح���رب مّني م���ن اأذلَّ عبدي الموؤم���ن ولياأمْن َغ�شَ

.
(2(

عبدي الموؤمن«

واأم���ا بخ�س���و�س الخ���ذلن فقد روي عن الإمام ال�س���ادقQ اأي�س���ًا: »ما من 

موؤم���ن يخ���ذل موؤمن���اً اأخ���اه وه���و يق���در عل���ى ن�ش���رته اإاّل خذل���ه اهلل ف���ي الدني���ا 

.
(((

واالآخ���رة« 

3 – عبادة الطاغوت:

ولي�س المق�سود بالعبادة هنا ال�ساة وال�سوم لهم, بل مجّرد الركون اإليهم والر�سا 

باأفعالهم المنكرة, اأو ال�س���كوت عنها. وترك فري�س���ة النهي عن المنكر يعّجل عقوبة اهلل 

تعالى, وهي من العقوبات ال�سديدة اّلتي اأهلك بها اهلل تعالى اأممًا خلت كما روي عن الإمام 

ال�سادقQ قال: »بينا عي�شى بن مريمLفي �شياحته اإذ مّر بقرية فوجد اأهلها 

موتى في الطريق والدور فقال: اإّن هوؤالء ماتوا ب�ش���خطة ولو ماتوا بغيرها تدافنوا، 

تهم، فقيل له: نادهم يا روح اهلل، فقال: يا اأهل  قال: فقال اأ�شحابه: وددنا تعّرفنا ق�شّ

���تكم؟ قال:  القري���ة فاأجاب���ه مجي���ب منه���م: لّبيك يا روح اهلل ق���ال: ما حالكم وما ق�شّ

اأ�ش���بحنا ف���ي عافي���ة وبتنا في الهاوي���ة، فقال: م���ا الهاوية؟ فقال: بحار م���ن نار فيها 

جب���ال م���ن النار، قال: وما بلغ بك���م ما اأرى؟ قال: حّب الدنيا وعب���ادة الطاغوت قال: 

)))   ال�سيخ ال�سدوق, ثواب الأعمال, �س )22.

)2) م.ن. �س 8)2.

)))  م.ن. �س 8)2.
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وما بلغ بكم من حّب الدنيا؟ قال كحبِّ ال�ش���بي الأّمه اإذا اأقبلت فرح واإذا اأدبرت حزن، 

.
(((

قال: وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا اإذا اأمرونا اأطعناهم...«

اآلثار األخرويّة للذنوب
وتكون الآثار الأخروّية اإّما  بحرمان ال�سفاعة اأو العذاب في النار, و�سّدته ب�سكل خا�ّس 

لبع�س الذنوب العظيمة, و�سن�سير اإلى بع�سها من باب التذّكر والموعظة:

1 – اإ�ساعة الفاح�سة:

بين الموؤمنين بذكر ما ي�س���ينهم من اأمور اأمر اهلل تعالى بال�ستر عنها, �سواء ح�سلت 

هذه الأمور فعًا اأم لم تح�س���ل, فذلك بهتان وافتراء له عقابه الآخر, فعن اأبي الح�س���ن 

مو�س���ى بن جعفر الكاظمLقال: »قل���ت له جعلت فداك الرجل م���ن اإخواني بلغني 

عن���ه ال�ش���يء اّلذي اأكرهه فاأ�ش���األه عنه فينكر ذلك، وقد اأخبرن���ي عنه قوم ثقات، فقال 

امًة، وقال  ب �شمعك وب�شرك عن اأخيك واإن �شهد عندك خم�شون ق�شَّ لي: يا محّمد كذِّ

لك قواًل ف�ش���ّدقه وكّذبهم وال تذيعنَّ عليه �ش���يئاً ت�ش���ينه به وتهدم به مروءته، فتكون 

يَع اْلَف�ِح�َسُة ِفي الَِّذيَن اآَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم  وَن اأَن تَ�سِ
ُّ
من الذين قال اهلل عّز وجّل:{الَِّذيَن يُِحب

.
(( (2(

ْنيَ� َواْلآِخَرِة}« ِفي الدُّ

2 – ال�سوؤال بغير حاجة:

وما دام المرء مكتفيًا بالرزق الوا�سل اإليه فلماذا �سوؤال النا�س والطلب منهم؟ فاإّن ذلك:

ة النف�س, فعن اأمير الموؤمنينQ: »الم�شاألة  اأّواًل: اإراقة لماء الوجه, وت�س���ييٌع لعزَّ

.
(4(

طوق المذّلة ت�شلب العزيز عّزه والح�شيب ح�شبه« 

ثانياً: ت�سّوٌل م�سمر وملب�س بلبا�س الخدمة. 

)))  ال�سيخ ال�سدوق, ثواب الأعمال,  �س 254.

)2)   �سورة النور: الآية  9).

))) ال�سيخ ال�سدوق, ثواب الأعمال, �س 247.

)4)  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج 2  �س 222).
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 :Qثالثاً: لي�س من �س���فات ال�س���يعة الموؤمنين اّلذين قال فيهم الإمام ال�س���ادق

.
(((

»�شيعتنا من ال ي�شاأل النا�ص ولو مات جوعاً«

رابعاً:  التعّر�س ل�سائر المعا�سي اّلتي قد ت�ستتبع هذا الت�سّرف واأّوله الكذب اّلذي له 

من الآثار الأخروّية ما يرّوع له قلب الإن�س���ان ويكفي في ذّمه قول اهلل تعالى: {اإِنَّ 

.
(2(

�ٌر}  اهللَ ل يَْهِدي َمْن ُهَو َك�ِذٌب َكفَّ

فمن ا�س���تعمل المعا�س���ي في �س���بيل الطلب بدون حاجة يكون م�س���داقًا لما روي عن 

ر�س���ول اهللP: »م���ا من عبد ي�ش���األ من غي���ر حاجة فيم���وت حّتى يحوج���ه اهلل اإليها 

.
(((

ويثبت له بها النار« 

هل تمحى آثار الذنوب؟
بعد اأن عرفنا هذا القدر من العقوبات الدنيوّية والأخروّية, فهل من �س���بيل للخا�س 

من هذه التبعات والآثار؟

���له في الدر�س  نعم التوبة الن�س���وح تمحو الآثار, ولكّن ذلك يحتاج لتف�س���يل �سنف�سّ

الآتي اإن �ساء اهلل تعالى.

)))  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج 2  �س 222).

)2)   �سورة الزمر:الآية).

))) ال�سيخ ال�سدوق, ثواب الأعمال, �س 276.
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المفاهيم الأ�سا�س:

للذنوب تبعات دنيوّية واأخروّية.  ( .

. 2 م���ن الذنوب اّلت���ي لها تبعات دنيوّي���ة: ترك تاأديب النا�س���ئة, خذلن 

الموؤمن واإذلله, عبادة الطاغوت.

من الذنوب اّلتي لها عقوبات اأخروّية اإ�س���اعة الفاح�سة, ال�سوؤال لغير  ( .

حاجة.



8(

للمطالعة:

 قال: ما يبكيك يا 
ّ
دخ��ل معاذ بن جب��ل على الر�ضولP باكياً، ف�ضّلم فرّد عليه ال�ض��الم ثم

 اللون، ح�ضن ال�ضورة، يبكي 
ّ

اً طري الج�ضد، نق��ي
ّ
مع��اذ؟!.. فقال: يا ر�ض��ول اهلل، اإّن بالباب �ضاب

 ال�ضاب 
َّ

P: اأدخل علي
ّ

على �ضبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك.. فقال النبي

؟.. قال: وكيف ال اأبكي، 
ّ

 قال: ما يبكيك يا �ضاب
ّ
ي��ا مع��اذ... فاأدخله عليه ف�ضّلم فرّد Q، ثم

وق��د ركب��ت ذنوباً اإن اأخذني اهلل عّز وجّل ببع�ضها اأدخلني ن��ار جهّنم؟.. وال اأراني اإاّل �ضياأخذني 

بها وال يغفر لي اأبداً. 

فقال ر�ضول اهللP: هل اأ�ضركت باهلل �ضيئاً؟..

ي �ضيئاً.
ّ
قال: اأعوذ باهلل اأن اأ�ضرك برب

م اهلل؟.. قال: ال.
ّ
قال: اأقتلت النف�ض اّلتي حر

P: يغفر اهلل ذنوبك، واإن كانت مثل الجبال الروا�ضي.
ّ

فقال النبي

: فاإّنها اأعظم من الجبال الروا�ضي.
ّ

فقال ال�ضاب

P: يغفر اهلل ل��ك ذنوبك، واإن كانت مث��ل االأر�ضين ال�ضب��ع وبحارها ورمالها 
ّ

فق��ال النبي

واأ�ضجارها وما فيها من الخلق.

قال: فاإّنها اأعظم من االأر�ضين ال�ضبع وبحارها ورمالها واأ�ضجارها وما فيها من الخلق. 

 .
ّ

P: يغفر اهلل ذنوبك، واإن كانت مثل ال�ضماوات ونجومها، ومثل العر�ض والكر�ضي
ّ

فقال النبي

قال: فاإّنها اأعظم من ذلك.

ك؟..
ّ
 !.. ذنوبك اأعظم اأم رب

ّ
 قال: ويحك يا �ضاب

ّ
P كهيئة الغ�ضبان ثم

ّ
قال: فنظر اإليه النبي

ي اهلل 
ّ
ي اأعظم يا نب

ّ
ي، رب

ّ
ي !.. ما �ضيء اأعظم من رب

ّ
 لوجهه وهو يقول: �ضبحان رب

ّ
 ال�ضاب

ّ
فخ��ر

من كّل عظيم.

 العظيم؟..
ّ

P: فهل يغفر الذنب العظيم اإاّل الرب
ّ

فقال النبي

: ال واهلل يا ر�ضول اهلل.
ّ

قال ال�ضاب

!.. اأال تخبرن��ي بذنب واحد من 
ّ

P: ويح��ك يا �ضاب
ّ

.. فقال له النبي
ّ

 �ضكت ال�ض��اب
ّ
ث��م

ت�������ب�������ع�������ات ال���������ذن����������ب
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ذنوبك؟..

ق��ال: بلى اأخبرك؛ اإّني كنت اأنب�ض القبور �ضبع �ضنين، اأُخرج االأموات، اأنزع االأكفان، فماتت 

ا ُحملت اإلى قبرها وُدفنت، وان�ضرف عنها اأهلها، وجنَّ عليهم 
ّ
جارية من بع�ض بنات االأن�ضار، فلم

دة على 
ّ
 ا�ضتخرجتها ونزعت ما كان عليها من اأكفانها، وتركتها متجر

ّ
الليل، اأتيت قبرها فنب�ضتها ثم

نها لي، ويقول: اأما ترى بطنها وبيا�ضها، 
ّ
زي �ضفير قبرها، وم�ضي��ت من�ضرفاً، فاأتاني ال�ضيطان فاأقبل يُ

اأم��ا ت��رى وركيها؟.. فلم يزل يقول ل��ي هذا حّتى رجعت اإليها، ولم اأمل��ك نف�ضي حّتى جامعتها 

ان يوم الدين !.. يوم يقفني 
ّ
 ويلك من دي

ّ
وتركته��ا مكانها.. فاإذا ب�ضوت من ورائي يقول: يا �ضاب

اك كما تركتني عريانة في ع�ضكر الموتى، ونزعتني من حفرتي و�ضلبتني اأكفاني، وتركتني اأقوم 
ّ
واإي

 ريح الجّنة اأبداً. فما ترى يا ر�ضول 
ّ
جنبة اإلى ح�ضابي، فويل ل�ضبابك من النار !.. فما اأظّن اأّني اأ�ضم

 عّني يا فا�ضق، اإّني اأخاف اأن اأحترق بنارك، فما اأقربك من النار !..
ّ
P: تنح

ّ
اهلل؟.. فقال النبي

د منها، 
ّ
 لم يزلP ي�ضير اإليه ويقول حّتى اأمعن من بين يديه.. فذهب فاأتى المدينة فتزو

ّ
ث��م

د فيها، ولب�ض م�ضحاً، وغلًّ يديه جميعاً اإلى عنقه، ونادى:
ّ
 اأتى بع�ض جبالها فتعب

ّ
ثم

 !.. هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول.
ّ

يا رب

دي !..
ّ
 !.. اأنت اّلذي تعرفني، وزّل مني ما تعلم يا �ضي

ّ
يا رب

 !.. اأ�ضبحت من النادمين.
ّ

يا رب

 اإن كنت ا�ضتجبت دعائي 
ّ
ول��م يزل على هذا الحال يدعو ورفع يديه اإلى ال�ضماء وقال: اللهم

��ك، واإن لم ت�ضتج��ب دعائي ولم تغفر ل��ي خطيئتي، وازددت 
ّ
وغف��رت خطيئت��ي، فاأوح اإلى نبي

عقوبت��ي، فعّجل بنار تحرقني عقوبة في الدنيا تهلكني، وخّل�ضني من ف�ضيحة يوم القيامة.. فاأنزل 

وْا 
ُ
وْا اهللَ َف��ْستَْغَفر

ُ
ْنُف�َسُهْم َذَكر ه: {َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوْا َف�ِح�َس���ًة اأَْو َظَلُموْا اأَ

ّ
اهلل تب��ارك وتعالى على نبي

وْا َعَلى َم� َفَعُلوْا َوُهْم يَْعَلُموَن}. خرج ر�ضول اهلل
ُّ
ر نُ���وَب اإِلَّ اهللُ َولَْم يُ�سِ  الذُّ

ُ
ِلُذنُوِبِه���ْم َوَمن يَْغِفر

؟.. فقال معاذ: بلغنا يا ر�ض��ول اهلل اأّنه في 
ّ

P وق��ال الأ�ضحاب��ه: من يدّلني على ذلك ال�ض��اب

مو�ض��ع كذا وك��ذا.. فم�ضى ر�ضول اهلل باأ�ضحابه حّتى انتهوا اإليه، ف��اإذا به يبكي وقد ا�ضوّد وجهه 

وت�ضاقطت اأ�ضفار عينيه.. فدنا ر�ضول اهللP فاأطلق يديه من عنقه، وقال: يا بهلول!..  اأب�ضر فاإّنك 

 قال الأ�ضحابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول. 
ّ
عتيق اهلل من النار، ثم

من كتاب )هكذا تاب التائبون(



ُه���مَّ أَيُّما َعْب���د َتاَب إلَْيَك  اللَّ
َوُهَو ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك 
َفاِس���ٌخ لَِتْوَبِت���ِه َوَعاِئ���ٌد ِفي 
َفإنِّ���ي  َوَخِطيَئِت���ِه  َذْنِب���ِه 
أَُعوُذ ِبَك أْن أَُكْوَن َكذلَِك، 
َتْوَبًة  َه���ِذِه  َتْوَبِتي  َفاْجَعْل 
ال أَْحَت���اُج َبْعَدَها إلَى َتْوَبة، 
َتْوَبًة ُموِجَبًة لَِمْحِو َما َسَلَف، 

الََمِة ِفيَم�ا َبِقَي. َوالسَّ

كيف نزيل اآثار الذنوب؟ 9

:Qوكان من دعائه
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87 ك��ي��ف ن���زي���ل اآث������ار ال���ذن����ب؟

تمهيد:

اأن يعود ال�سارق لمن �ُسرق ماله ليقول له �سامحني, ويدير ظهره ول ُيرجع له ما �سرق 

منه ت�س���ّرف ل يقبله اأّي مّنا, بل يناق�س كّل الأعراف, فعلى ال�س���ارق اإن ندم اأن يعيد ما 

�سرق. 

وكذا الم�س���األة في التوبة, ف�س���حيح اأّن التوبة كما ُروي عن ر�س���ول اهللP: »التوبة 

, اإّل اأّن بع�س 
(2(

, وعنهP: »التائب من الذن���ب كمن ال ذنب ل���ه« 
(((

تج���ّب م���ا قبله���ا« 

الذنوب لي�س من هذا القبيل, فلي�س قول المرء )اأ�س���تغفر اهلل تعالى( ماٍح لكّل الذنوب, 

فكيف نعالج هذه الم�ساألة؟

الذنوب نوعان
) – الذن���وب اّلتي هي من حّق اهلل تعالى اأن ي�س���تغفره المرء عليها, ومثال هذا ترك 

الواجبات العبادّية, كال�س���اة وال�س���وم, فهذه الذنوب ل ي�س���تطيع اأّي من العباد 

اأن يطالب العا�س���ي بها, لأّنها هلل تعالى. هذا الن���وع من الذنوب يكتفي فيه العبد 

بالأمور التالية:

اأ – العتراف بالذنب.

ب- الندم.

ج – العزم على عدم العودة وهو الثبات اّلذي مرَّ معنا.

د – ق�ساء ما فات من ال�سلوات وال�سوم.

)))   املريزا  النوري, م�ستدرك الو�سائل, موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء الرتاث, بريوت, لبنان, ج2) �س29).

)2)   الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  احلديث 7))2.
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واهلل تعال���ى حينها اإن علم �س���دق التائب في توبته يقبلها من���ه برحمته, فعن الإمام 

.
(((

علّيQ: »التوبة ت�شتنزل الرحمة«

2 - الذن���وب اّلتي تت�س���ّمن حّق اهلل وح���ّق النا�س, اأّما حّق اهلل تعالى فق���د تقّدم, واأّما حّق 

النا����س فعلى التائب اأن ي�س���لح م���ا بينه وبينهم. ومث���ال الذنوب الم�س���تركة  الغيبة, فهي من 

الكبائر  وفي نف�س الوقت تتعّلق بِذمم النا�س وكرامتهم, وكذا ال�س���رقة, واإيذاء الموؤمن, ومال 

ال�س���حت اّلذي قال الفقهاء اإّنه بحكم مجهول المالك, فعليه اأن يرجعه للولّي الفقيه للت�سّرف 

في���ه, فقد جاء ف���ي الرواية عن علّي بن اأبي حمزة قال: »كان لي �ش���ديق م���ن كّتاب بني اأمّية 

فقال لي: ا�شتاأذن لي عند اأبي عبد اهللQ فا�شتاأذنت له عليه فاأذن له فلّما اأن دخل �شّلم 

وجل����ص ث���ّم ق���ال: جعلت ف���داك اإّني كنت في دي���وان هوؤالء القوم فاأ�ش���بت م���ن دنياهم مااًل 

كثيراً واأغم�شت في مطالبه. فقال اأبو عبد اهللQ: لوال اأّن بني اأمّية وجدوا من يكتب 

لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم وي�شهد جماعتهم لما �شلبونا حّقنا، ولو تركهم النا�ص 

وما في اأيديهم ما وجدوا �شيئاً اإاّل ما وقع في اأيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل 

لي مخرج منه؟ قال: اإن قلت لك تفعل؟ قال: اأفعل، قال له: فاخرج من جميع ما اكت�شبت 

في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف ت�شّدقت به. واأنا اأ�شمن لك 

على اهلل عّز وجّل الجنَّة، قال: فاأطرق الفتى راأ�ش���ه طوياًل ثّم قال: قد فعلت جعلت فداك، 

قال ابن اأبي حمزة: فرجع الفتى معنا اإلى الكوفة فما ترك �شيئاً على وجه االأر�ص اإاّل خرج 

من���ه حّت���ى ثياب���ه اّلتي كانت على بدنه، قال: فق�ش���مت له  ق�ش���مة وا�ش���ترينا ل���ه ثياباً وبعثنا 

اإلي���ه بنفقة قال: فما اأتى عليه اإاّل اأ�ش���هر قالئ���ل حّتى مر�ص فكنَّا نعوده قال: فدخلت عليه 

يوماً وهو في ال�ش���وق قال: ففتح عينيه ثّم قال لي: يا علّي وفى لي واهلل �ش���احبك، قال ثّم 

مات فتولينا اأمره فخرجت حّتى دخلت على اأبي عبد اهللQ فلّما نظر اإلّي قال: يا علّي 

.
(2(

وفينا واهلل ل�شاحبك، قال: فقلت: �شدقت جعلت فداك هكذا واهلل قال لي عند موته«

)))   املريزا  النوري, م�ستدرك الو�سائل, موؤ�ّس�سة اآل البيتR لإحياء الرتاث, بريوت, لبنان, ج2) �س29).

)2)   الكليني, الكايف, دار الكتب الإ�سامّية, طهران, الطبعة اخلام�سة,   ج5 �س 06).
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نوعا التوبة
وكما اأّن لاعتذار من ال�س���ديق اأ�س���اليب تتنا�سب مع الخطاأ اّلذي ارُتكب بحّقه, فاإّن 

الأمر كذلك مع اهلل تعالى. لهذا  ُق�سمت التوبة اإلى:

1 – توبة العلن:

وهي اّلتي ت�س���تدعي اأن يعلن الإن�س���ان توبته اأمام الخائق جميعًا, وتكون من الذنوب 

اّلتي جاهر بها في حياته ك�سرب الخمر علنًا والعياذ باهلل تعالى .

2 – توبة ال�سّر:

من الذنوب اّلتي فعلها الإن�س���ان بينه وبين رّبه, كالنظر الحرام, وظّن ال�سوء, و�سائر 

المحّرم���ات, وقد جاء ف���ي الحديث عن ر�س���ول اهلل الأكرمP:اأحدث ل���كّل ذنٍب توبة: 

.
(((

»ال�شّر بال�شّر والعالنية بالعالنية«

أيّها التائب العائد 
اإّنك برجوعك اإلى اهلل تعالى م�سرف على مرحلة جديدة, وم�ستعّد للدخول في م�ساّف 

اأهل الورع. ولكي تزداد حما�س���تك واأنت م�س���رٌع اإليهم اأن�س���ت لما قيل ف���ي الورع:»الورع 

والتقوى عن الحرام اأعظم المنجيات, وعمدة ما ينال به اإلى ال�س���عادات ورفع الدرجات. 

قال ر�سول اهللP: »خير دينكم الورع«. وقالP: »من لقي اهلل �شبحانه ورعاً، اأعطاه 

اهلل ثواب االإ�ش���الم كّله«. وفي بع�س الكتب ال�س���ماوية: »واأّما الورعون، فاإّني اأ�شتحيي اأن 

اأحا�شبهم«. وقال الباقرQ: »اإّن اأ�شّد العبادة الورع«. وقالQ: »ما �شيعتنا اإاّل من 

اّتقى اهلل واأطاعه، فاّتقوا اهلل واأعملوا لما عند اهلل. لي�ص بين اهلل وبين اأحد قرابة. اأحّب 

 :Qالعباد اإلى اهلل تعالى واأكرمهم عليه اأبقاهم واأعملهم بطاعته«. وقال ال�س���ادق

»اأو�شيك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد، واعلم اأّنه ال ينفع اجتهاد ال ورع فيه«.

)))   املجل�سي, حمّمد باقر, بحار الأنوار, موؤ�ّس�سة الوفاء, الطبعة الثانية امل�سححة, ج 77 �س 7)).

ك��ي��ف ن���زي���ل اآث������ار ال���ذن����ب؟
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وقال: »اّتقوا اهلل و�شونوا دينكم بالورع«. وقالQ: »عليكم بالورع، فاإّنه ال ُينال 

ما عند اهلل اإاّل بالورع«. وقالQ: »اإّن اهلل �شمن لمن اّتقاه اأن يحّوله عّما يكره اإلى 

ما يحّب، ويرزقه من حيث ال يحت�شب«. وقالQ: »اإّن قليل العمل مع التقوى خير 

من كثير بال تقوى«. وقالQ: »ما نقل اهلل عبداً من ذّل المعا�شي اإلى عّز التقوى، 

اإاّل اأغناه من غير مال، واأعّزه من غير ع�شيرة، واآن�شه من غير ب�شر«. وقالQ: »اإّنما 

 :Qاأ�ش���حابي من ا�ش���تّد ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه: هوؤالء اأ�شحابي«. وقال

»اأال واإّن م���ن اأتب���اع اأمرن���ا واإرادته ال���ورع، فتزّينوا به يرحمكم اهلل، وكي���دوا اأعداءنا به 

ينع�شكم اهلل«. وقال Q: »اأعينونا بالورع، قال من لقي اهلل تعالى منكم بالورع، كان 

�ُسوَل َف�أُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن اأَْنَعَم  له عند اهلل فرجاً. اإّن اهلل عّز وجّل يقول: {َوَمن يُِطِع اهللَ َوالرَّ

.
(2(

»
(1(

�ِلِحيَن َوَح�ُسَن اأُولَِئَك َرِفيًق�} َهَداء َوال�سَّ يِقيَن َوال�سُّ دِّ ِهم مَِّن النَِّبيِّيَن َوال�سِّ
ْ
اهللُ َعَلي

اأفا يجدر بنا الحما�س للدخول في عداد اأهل الورع؟!

))) �سورة الن�ساء: الآية 69.

)2)  حمّمد مهدي الرناقي, جامع ال�سعادات,  ج 2 �س 5)).
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المفاهيم الأ�سا�س:

الذن���وب نوع���ان ن���وع فيه ح���ّق اهلل تعال���ى, ون���وع فيه ح���ّق اهلل وحّق  ( .

النا�س.

ة. لكّل نوع من الذنوب طريقته الخا�سّّ 2 .

هناك نوعان من �سورة التوبة: الآية  توبة ال�سّر وتوبة العلن. ( .

بعد محو اآثار الذنوب والعزم على عدم العود ي�س���تعّد الإن�س���ان ليكون  4 .

في م�ساّف اأهل الورع.

ك��ي��ف ن���زي���ل اآث������ار ال���ذن����ب؟
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للمطالعة:

نقل نجيب الدين، وكان من اأكابر علماء ع�ضره، يقول: كنت ذات ليلة في مقبرة، فراأيت اأربعة 

اأ�ضخا���ض قادمين يحملون جنازة.. فتقّدم��ت اإليهم واأنكرت عليهم جلب الجنازة في هذا الوقت 

م��ن الّليل، وقلت: يبدو لي م��ن فعلكم اأنكم قتلتم اإن�ضاناً وتريدون دفنه في منت�ضف الّليل، لكي 

ال يّطلع اأحد على اأ�ضراركم. 

 عجوز كانت معهم، �ضاألتها: 
َّ

قال��وا: ال ت�ضئ الظّن يا رجل، الأّن اأّم الفتى معنا. فتقّدم��ت اإلي

لماذا جئت بابنك اإلى المقبرة في منت�ضف الليل؟.. 

قال��ت: كان ابن��ي فاعاًل للمعا�ضي، وقبل اأن يموت اأو�ضى بعّدة و�ضايا، منها: اإذا مّت �ضعي في 

رقبت��ي حباًل، وا�ضحبيني اإلى الدار وقول��ي: هذا عبدك العا�ضي الهارب وقع في قب�ضة الموت، وقد 

اأحكمت وثاقه وجئتك به، فارحمه.. واأو�ضى اإذا مات اأن اأدفنه لياًل، لكي ال يرى جنازته اأحد ويتذّكر 

معا�ضيه فيتعّذب.. وثالثاً: اأن تدفنينني بنف�ضك وت�ضعيني في لحدي، لعّل اهلل اإذا راأى �ضيبك يراأف 

بي ويغفر لي.. �ضحيح اأّنني تبت وندمت على اأفعالي ولكن عليك تنفيذ هذه الو�ضايا. 

ولم��ا م��ات و�ضعت حباًل في رقبته و�ضحبته، وبغتة �ضمعت هاتف��اً يقول: اأال اإّن اأولياء اهلل هم 

الفائزون ال تفعلي هذا بعبدي العا�ضي، فاإّنا نعلم ما ن�ضنع به. 

فرحت لقبول توبته وجئت به اإلى المقبرة. وطلبت منها اأن ت�ضمح لي بدفنه، فوافقت، وما اإن 

و�ضعته في قبره ولحدته حّتى �ضمعت منادياً يقول:»األ اإن اأولي�ء اهلل هم الف�ئزون«. 

ففهمت اأّن توبة العا�ضي ُتقبل، واأّن اهلل ال ير�ضى اإهانة العا�ضي التائب. 

قال ال�ضاعر: 

واف���ت���ق���اركي���ا ل��ي��ت ���ض��ع��ري م���ا اّدخ������رَت ب���وؤ����ض���ك  ل���ي���وم   

اإل�����ى اّدخ������اركف�����ل�����ت�����ن�����زل�����ّن ب����م����ن����زل  ت��ح��ت��اج ف��ي��ه 



9(

ب���ان���ت���ظ���اركاأف����ن����ي����َت ع���م���رك ب���اغ���ت���رارك ف���ي���ه  وم�����ن�����اك   

ب�����اّدك�����اركون�������ض���ي���َت م�����ا الب��������دَّ م��ن��ه اأول���������ى  وك�������ان   

ب���اع���ت���ب���اركول�������و اع����ت����ب����رت ب����م����ا ت����رى ع���ل���م���اً  ل���ك���ف���اك   

ن���ه���اركل�����ك ����ض���اع���ة ت����اأت����ي����ك م��ن اأو  ل��ي��ل��ك  ����ض���اع���ات   

 م���ن ق���ب���ِل اح��ت�����ض��اركف���ت�������ض���ي���ر م���ح���ت�������ض���راً ب��ه��ا
َّ

 ف��ت��ه��ي

وُت��ق�����ض��ى ُت��ق��ل��ى  اأن  ق��ب��ل  دي�������اركم���ن  م�����ن  ت����خ����رج   
ّ
ث�������م  

ي���ت���ث���اق���ل اأن  ق����ب����ل  ار ع��ن��ك وع����ن م����زاركم������ن 
ّ
 ال��������زو

من كتاب )هكذا تاب التائبون( 

ك��ي��ف ن���زي���ل اآث������ار ال���ذن����ب؟
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اللَُّهمَّ الَ َخِفيَر لِي ِمْنَك َفْلَيْخُفْرِنْي 
َك، َوال َش���ِفيَع لِْي إلَْيَك َفْلَيْش���َفْع  ِعزُّ
لِي َفْضُلَك، َوَقْد أَْوَجَلْتِني َخَطاَياَي 
َفْلُيْؤِمنِّي َعْفُوَك، َفَما ُكلُّ َما َنَطْقُت 
ِب���ِه َعْن َجْه���ل ِمنِّي ِبُس���ْوِء أََثِري، َوالَ 
ِنس���َيان لَِما َس���َبَق ِمْن َذِميِم ِفْعِلي، 
َولِكْن لَِتْس���َمَع َس���َماُؤَك َوَم���ْن ِفْيَه�ا، 
َوأَْرُض���َك َوَم���ْن َعَلْيَها َم���ا أَْظَهْرُت لََك 
���َدِم، َولََج����أُت إلَْي���َك ِفي�ِه ِمَن  ِم���َن النَّ
ِبَرْحَمِت���َك  َبْعَضُه���ْم  ْوَب�ِة،َفَلَع����لَّ  التَّ
َيْرَحُمِني لُِس���وِء َمْوِقِفي، أَْو ُتْدِرُكُه 
ُة َعَلىَّ لُِسوِء َحالِي َفَيَنالَِني ِمْنُه  قَّ الرِّ
ِبَدْعَوة أَْس���َمُع لََدْيَك ِمْن ُدَعاِئي، أَْو 
َشَفاَع�ة أَْوَكُد ِعْنَدَك ِمْن َشَفاَعِتي 
َتُك���وُن ِبَه���ا َنَجاِت���ي ِم���ْن َغَضِب���َك 

َوَفْوَزِتي ِبرَضاَك.

ال�سفاعة والتوبة 10

:Qوكان من دعائه
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97 ال�����������ش�����ف�����اع�����ة وال�����ت������ب�����ة

تمهيد:

تَِّة  ْر�َس ِفي �سِ َم�َواِت َواْلأَ يق���ول اهلل تعالى في محكم اآياته:{اإِنَّ َربَُّك���ُم اهللُ الَِّذي َخَلَق ال�سَّ

ُدوُه اأََفال 
ُ
 اْلأَْمَر َم� ِمْن �َسِفيٍع اإِلَّ ِمْن بَْعِد اإِْذِنِه َذِلُكُم اهللُ َربُُّكْم َف�ْعب

ُ
�ِس يَُدبِّر

ْ
يَّ�ٍم ثُمَّ ا�ْستََوى َعَلى اْلَعر

اأَ

.
(((

وَن}
ُ
ر تََذكَّ

 
(2(

 لَُه َقْوًل}
َ
ي ْحَمُن َوَر�سِ َف�َعُة اإِلَّ َمْن اأَِذَن لَُه الرَّ ويقول في اآية اأخرى{يَْوَمِئٍذ ل تَْنَفُع ال�سَّ

ال�س���فاعة كلمة واإن لم ُت�ستعمل في مفردات حياتنا اليومّية, اإّل اأّنها ُت�ستعمل بعبارات 

اأخرى, وُتمار�س عملّيًا, ي�س���ّميها بع�س���هم الوا�س���طة, والآخر الو�س���يط, هي تو�ّسط بين 

طرفين اإّما لحّل خاف اأو قبول في عمل, اأو تي�سير اأمر.

وال�سفاعة فيما نحن في �سدده هي اأن يكون الر�سول واأهل البيتR ومن يحّق لهم 

ال�س���فاعة باإذن اهلل تعالى و�س���طاء بيننا وبين اهلل تعال���ى, فبمنزلتهم لديه وقربهم منه 

ُينجح اهلل طلبتنا وي�سفع لنا ما ا�ستغفرنا منه.

وف���ي دع���اء التوبة فقرات ت�س���ير اإلى هذا المعنى »َوال �َش���ِفيَع ِل���ْي اإَلْيَك َفْلَي�ْش���َفْع ِلي 

ِبَك َوَفْوَزِتي  ���ُلَك«, »اأَْو �َش���َفاَع�ة اأَْوَكُد ِعْنَدَك ِمْن �َش���َفاَعِتي َتُكوُن ِبَها َنَجاِتي ِمْن َغ�شَ َف�شْ

ِبر�َشاَك«.

فما الرابط بين ال�س���فاعة والتوبة؟ وما معنى ال�س���فاعة؟ هذا ما �س���نتحّدث عنه في 

هذا الدر�س.

)))   �سورة يون�س: الآية: ).

)2)   �سورة ط�ه: الآية: 09).
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ما المقصود بالشفاعة؟
ال�سفاعة هي تو�ّسط بين العبد واهلل من خال الأنبياء وال�سفعاء الذين اأذن اهلل تعالى 

لهم بمقدار من ال�س���فاعة. وقد  اأقّرتها ال�سريعة الإ�س���امّية في كتاب اهلل تعالى بما مّر 

 :Pم���ن اآيات, كما اأقّرته���ا الروايات الكثيرة جّدًا منها ما روي عن ر�س���ول اهلل الأكرم

.
(((

»الأ�شفعّن يوم القيامة لمن كان في قلبه جناح بعو�شة اإيمان«

وعن���ه ف���ي رواي���ة اأخرى: »ي�ش���فع االأنبياء ف���ي كّل م���ن كان ي�ش���هد اأن ال اإل���ه اإاّل اهلل 

.
(2(

مخل�شاً«

ويوم القيامة ت�سفع الأنبياءR لمن اآمن بهم فيكّفر عن �سّيئاتهم, واأما اأتباع ر�سول 

اهللP فحينما ي�سل اإليهم الدور ي�سفع لمن كان منهم اأهًا لذلك. وذلك المقام ي�سّمى 

بالمقام المحمود كما جاء في الرواية عن الر�سول الأكرمP: »اإّن النا�ص ي�شيرون يوم 

القيام���ة جث���ى، كّل اأّم���ة تتب���ع نّبيه���ا، يقول���ون: يا فالن، ا�ش���فع، يا فالن، ا�ش���فع، حّتى 

.
(((

تنتهي ال�شفاعة اإلى محّمد، فذلك يوم يبعثه اهلل المقام المحمود«

 بين الشفاعة والتوّسل
ي�س����ترك معنى ال�سفاعة بالتو�ّس����ل فيما يخت�ّس بالتوبة, فبالت�سّفع والتو�ّسل اإلى اهلل تعالى 

بنبّي����ه الأكرمP واأهل بيتهR يحمل الدعاء ر�س����يدًا كبيرًا. وه����ذا ما حاول تعليمنا اإياه 

اأهل البيت في الكثير من اأدعيتهم من خال الت�س����ّفع بر�س����ول اهلل واأهل بيته عليهم �س����لوات 

اهلل جميعًا. وفي دعاء التوبة اّلذي بين اأيدينا فقرتان ت�سيران اإلى معنى ال�سفاعة والتو�ّسل.

ُة  قَّ ُهْم ِبَرْحَمِتَك َيْرَحُمِني ِل�ُشوِء َمْوِقِفي، اأَْو ُتْدِرُكُه الرِّ اأما الفقرة الأولى: »َفلََع�لَّ َبْع�شَ

�ْش���َمُع َلَدْيَك ِمْن ُدَعاِئي، اأَْو �َش���َفاَع�ة اأَْوَكُد ِعْنَدَك  َعلَيَّ ِل�ُش���وِء َحاِلي َفَيَناَلِني ِمْنُه ِبَدْعَوة اأَ

���ِبَك َوَفْوَزِتي ِبر�َش���اَك«. فت�س���ير ب�س���كل وا�س���ح  ِمْن �َش���َفاَعِتي َتُكوُن ِبَها َنَجاِتي ِمْن َغ�شَ

اإل���ى هذا المعنى, وكاأّن العبد يقول لرّبه اإذا لم يكن ل�س���اني اّلذي لهج بالمعا�س���ي اأهًا 

)))   الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  ج 2   �س )47).

)2)  م.ن.

)))   املتقي الهندي, الوفاة: 975, كنز العمال, النا�سر: موؤ�ّس�سة الر�سالة, بريوت, لبنان, ج 4)  �س 9).
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لخطاب���ك وطلب التوبة منك, وكانت اأعمالي حجبت نور رحمتك وعفوك عن اأن ينالني, 

فاإّني �س���اأعلن توبتي على اأهل ال�س���ماوات والأر�س, لي�ستمعوا اإلى ندمي واإقراري وتوبتي, 

فلعّل بع�س���هم يرّق له حالي, فيدعو اهلل لي بل�س���ان لم يع�سك به, اأو كان ذا مكان و�ساأن 

لديك فينالني العفو ببركة دعائه, وما هذا اإّل لأّن دعاء الر�سول دعاء م�ستجاب, ودعوته 

مقبولة, وا�ستغاثته م�ستجابة, لأّنه نابع من نف�س طاهرة موؤمنة را�سية مر�سّية.

اإّن التو�ّس���ل بدعاء الإن�س���ان  الأمثل كان رائجًا في الر�سالت ال�سابقة, فنرى اأّن اأبناء 

يعقوب بعدما ُك�ِس���َف اأمرهم وبان ظلمهم تو�ّس���لوا بدعاء اأبيهم النبّيّ وقالوا له: {َق�لُوا يَ� 

. 
(((

 لَنَ� ُذنُوبَنَ� اإِنَّ� ُكنَّ� َخ�ِطِئيَن}
ْ
اأَبَ�نَ� ا�ْستَْغِفر

وق���د كان هذا في عهد النبّيP, فعن عثمان بن حنيف اأّنه قال: »اإّن رجاًل �ش���ريراً 

اأتى النبّيP فقال: اأُدُع اهلل اأن يعافيني فقالP: اإن �ش���ئَت دعوُت واإن �ش���ئَت �شبرَت 

اأ فُيح�شن و�شوءه وي�شّلي ركعتين ويدعو  وهو خير. قال: فادعه، قال: فاأمره اأن يتو�شّ

به���ذا الدعاء: »الّلهّم اإّني اأ�ش���األك واأتوّجه اإليك بنبّي���ك محّمد نبي الرحمة، يا محّمد 

. قال ابن حنيف: فواهلل  اإّني اأتوجه بك اإلى رّبي في حاجتي لُتق�ش���ى، الّلهّم �ش���ّفعه فيَّ

.
(2(

ما تفّرقنا وطال بنا الحديث حّتى دخل علينا كاأن لم يكن به �شّر قّط« 

أيّها التائب 
اإّنك ل�س���ت اأعّز من اأنبياء اهللR الذين ا�ست�س���فعوا اإل���ى اهلل تعالى بنبّيه الأكرم

P, فه���ذا نبّينا اآدم اأبو الب�س���ر قال في دعائه: »رّبي اأ�ش���األك بحّق محّم���د لما غفرَت 

: يا اآدم، كيف عرفت محّمداً ولم اأخلقه؟ قال: الأّنك يا رّب لّما  ل���ي، فق���ال اهلل عّز وجّلّ

خلقتني بيدك ونفخت فّي من روحك رفعت راأ�شي فراأيت على قوائم العر�ص مكتوباً: 

���ْف اإل���ى ا�ش���مك اإاّل اأحّب الخلق  ال اإل���ه اإاّل اهلل محّم���د ر�ش���ول اهلل، فعلم���ت اأّن���ك لم ُت�شِ

(((

اإليك....«

)))   �سورة يو�سف: الآية: 97.

)2)   الرتمذي, ال�سحيح كتاب الدعوات, الباب 9)), برقم 578).

)))   دلئل النّبوة ومعرفة اأحوال �ساحب ال�سريعة, ج5  �س 489  ط دار الكتب العلمية بريوت.
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شفعاء آخرون
1- �شفاعة العمل: فتو�ّسل اإلى اهلل تعالى بهم ليقبل بدعائهم تقّربك منه, ولكن تّنبه 

اإلى اأمر مهّم جّدًا, وهو اأن اأهّم �سفيع لديك هو عملك, هل تعرف كيف ذلك؟

اإّنك �ستتوب و�سيقبل اهلل توبتك لأّنه وعد بقبولها, ولكن ل تقع في الذنب مّرة اأخرى, 

لأّن حياتك لي�ست في يديك, وقد يدركك الموت واأنت من اأهل الذنوب, وحينها �ستحتاج 

اإلى ال�سفاعة, فماذا لو لم تكن من اأهل ال�سفاعة؟

لماذا ل تكون كاّلذين قال فيهم الإمام ال�س���ادقQ: »اإذا كان يوم القيامة ن�شفع 

, يعني الذين هم في 
(((

ف���ي المذنبين من �ش���يعتنا، فاأّما المح�ش���نون فقد نّجاه���م اهلل«

غنى عن الو�سول لنتظار ال�سفاعة. اإّن عملك الح�سن هو اأ�سفع �سيء لديك.

زيادة على ذلك اأنت اأّيها التائب يمكن اأن تكون �سافعًا يوم القيامة لكثير من المذنبين, 

نعم باإمكانك ذلك اإن كنت من :

يقين: فاإّن لهم �س���فاعة عند اهلل تعالى ل�س���ائر الموؤمنين, ففي  2- الموؤمنين ال�ش���دِّ

الرواي���ة ع���ن ر�س���ول اهللP: »ال�ش���هيد يغف���ر ل���ه ف���ي اأّول كّل دفق���ة من دم���ه، ويزّوج 

. 
(2(

حوراوين وي�شّفع في �شبعين من اأهل بيته«

 وعن���هQ عن اأبي عب���د اهللQ في ق���ول اهلل تعالى: {َفَم� لَنَ� ِم���ن �َس�ِفِعيَن َوَل 

 .
(4(

 قال: »ال�شافعون االأئّمة، وال�شديق من الموؤمنين«
(((

ِديٍق َحِميٍم} �سَ

2 - ال�ش���هداء: فاإّنهم من اأهل ال�س���فاعة اّلذين اأذن اهلل تعالى ب�س���فاعتهم في �سائر 

الموؤمنين, فعن ر�س���ول اهللP: »ال�ش���هيد يغف���ر له في اأّول كّل دفقٍة م���ن دمه، ويزّوج 

.
(5(

حوراوين وي�شّفع في �شبعين من اأهل بيته«

)))   ميزان احلكمة, حمّمدي الري�سهري, ج 2, �س 474).

)2)    �سفاعة املائكة والأنبياءR والعلماء وال�سهداء  مركز امل�سطفىP �س 9).

))) �سورة ال�سعراء: الآيتان: 00)-)0).

)4)    املجل�سي, حمّمد باقر, بحار الأنوار, موؤ�ّس�سة الوفاء, الطبعة الثانية امل�سححة, ج 8   �س 42.

)5)    �سفاعة املائكة والأنبياءR والعلماء وال�سهداء  مركز امل�سطفىP �س 9).
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المفاهيم الأ�سا�س:

ال�س���فاعة تو�سيط �س���خ�س في طلب اأمر من طرف ثاٍن, وفي الدعاء  ( .

تو�س���يط النب���ّي الأك���رمP والأئّم���ةR ف���ي الدعاء لن���ا لقبول 

التوبة.

ي�س���فع النبّي الأك���رمP. 2 واأهل بيته يوم القيام���ة لبع�س النا�س باإذن 

اهلل تعالى لهم.

الأف�س���ل لاإن�سان اأن ي�سعى ليكون من ال�سافعين ل الم�سفوع لهم يوم  ( .

القيامة.
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للمطالعة:

اأق�س��ام التائبين: التائبون بين من �ضكنت نف�ضه عن ال�ضروع اإلى الذنوب فال يحوم حولها، 

ل بين من �ضكونه 
ّ
وبي��ن من بقي في نف�ضه ال�ضروع اإليها والرغبة فيها وهو يجاهدها ويمنعها. واالأو

ة اليقين و�ضدق المجاهدة، ومن �ضكون��ه وانقطاعه بفتور في نف�ض 
ّ
الن��زوع وبطالنه فيه الأجل ق��و

ل اأف�ضل من الثاني، والثاني منه اأدون م��ن الثاني، والوجه ظاهر. 
ّ
ل م��ن االأو

ّ
ال�ضه��وة فقط. واالأو

واأي�ض��ا التائب��ون بين من ن�ضي الذنب من دون ا�ضتغال بالتفّكر في��ه، وبين من جعله ن�ضب عينيه 

وال ي��زال يتفّكر فيه ويحترق ندماً عليه. وال ريب ف��ي اأن التذّكر واالحتراق بالنظر اإلى المبتدي 

وم��ن يخاف عليه العود اأف�ضل، الأّنه ي�ضّده عنه، والن�ضيان بالنظر اإلى المنتهي ال�ضالك والوا�ضل 

اإل��ى مرتبة الحّب واالأن�ض الواثق من نف�ضه اأّنه ال يعود اأف�ضل، الأّنه �ضغل مانع عن �ضلوك الطريق، 

وحاج��ب من الح�ضور بال فائدة وال ينافيه بكاء االأنبي��اءR وتناجيهم من الذنوب، الأّنهم قد 

�ض 
ّ
ة، فاإّنهم بُعثوا الإر�ضادهم فعليهم التلب ينزل��ون في اأقوالهم واأفعالهم اإل��ى الدرجات الاّلئقة باالأمّ

ة بم�ضاهدته، واأن كان نازاًل ع��ن ذروة مقامهم. ولذا قال ر�ضول اهللP: »اأما اإّني  بم��ا تنتفع االأمّ

 Rال اأن�سى، ولكن اأن�سى الأ�سرع«. وال تعجب من هذا، فاإّن االأمم في كنف �ضفقة االأنبياء

كال�ضبي��ان في كنف �ضفقة االآباء، وكالموا�ضي في كنف الرعاة. واالأب اإذا اأراد اأن ي�ضتنطق ولده 

ت به رغ��اء اأو �ضفيراً �ضبيهاً 
ّ
، والراعي ل�ض��اة اأو طائر ي�ضو

ّ
ال�ضغي��ر ين��زل اإلى درجة نط��ق ال�ضبي

بالبهيمة والطائر تلطفاً في تعليمه. 

��ا يتوب عن المعا�ضي كّلها وي�ضتقي��م على التوبة اإلى 
ّ
مرات��ب التوب��ة:  اعلم اأّن التائب اإم

ط، وال يعود اإلى ذنوبه، وال ي�ضدر عنه مع�ضية اإاّل الزاّلت اّلتي ال يخلو 
ّ
اآخ��ر عم��ره، فيتدارك ما فر

عنه��ا غير المع�ضومين، وهذه التوبة الن�ضوح، والنف�ض اّلت��ي �ضاحبها هي النف�ض المطمئّنة اّلتي 

��ة، اأو يتوب عن كبائر المعا�ضي والفواح���ض وي�ضتقيم على اأّمهات 
ّ
ها را�ضية مر�ضي

ّ
ترج��ع اإلى رب

الطاعات، اإاّل اأّنه لي�ض ينفّك عن ذنوب ت�ضدر عنه في مجاري اأحواله غفلة و�ضهوة وهفوة، ال عن 



(0(

ف، وجّدد عزمه على 
ّ

مح���ض العمد وتجريد الق�ض��د، واإذا اأقدم على ذنب الم نف�ضه ون��دم وتاأ�ض

ر لالحتراز ع��ن اأ�ضبابه اّلتي توؤّدي اإليه. والنف�ض اّلتي هذه مرتبتها هي 
ّ
اأاّل يع��ود اإلى مثله، ويت�ضم

ها، فولها ح�ضن الوعد م��ن اهلل تعالى بقوله: {الَِّذيَن 
ّ
النف���ض الّلوام��ة اّلتي خيرها يغلب على �ضر

ُع اْلَمْغِف���َرِة} واإلى مثلها االإ�ضارة بقوله َمَم اإِنَّ َربََّك َوا�سِ ���وَن َكبَ�ِئَر اْلإِْث���ِم َواْلَفَواِح�َس اإِلَّ اللَّ
ُ
يَْجتَِنب

P: »خياركم كّل مفتن تّواب«.

جامع ال�سعادات، العامة النراقي، ج 3 �س، 64و65
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َدُم َتْوَبًة إلَْيَك  اللَُّهمَّ إْن َيُكِن النَّ
اِدِمي���َن، َوإْن َيُكِن  َفأََن���ا أَْن���َدُم ْالنَّ
ُل  ���ْرُك لَِمْعِصَيِت���َك إَناَب���ًة َفأََنا أَوَّ التَّ
اْلُمِنيبي���َن، َوإْن َيُكِن االْس���ِتْغَفاُر 
ُن���وِب َفإَن���ي لَ���َك ِمَن  ���ًة لِلذُّ ِحطَّ
اْلُمْس���َتْغِفِريَن. اللُهمَّ َفَكَما أََمْرَت 
َوَحَثْثَت  اْلَقُبوَل  َوَضِمْن���َت  ْوَبِة  ِبالتَّ
َع�اِء َوَوَع���ْدَت اإلَجاَبَة،  َعَل���ى الدُّ
���ِد َوآلِ���ِه َواْقَبْل  َفَص���لِّ َعَلى ُمَحمَّ
َمرَج���َع  َتْرِجْعن���ي  َوالَ  َتْوَبِت���ي 
الَغيَب���ِة م���ْن َرْحَمِت���ك إنَّ���َك أَْنَت 
ِحيُم  اُب َعَل���ى اْلُمْذِنِبيَن، َوالرَّ وَّ التَّ

لِْلَخاِطِئيَن اْلُمِنيِبيَن.

قبول التوبة 11

:Qوكان من دعائه
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(07 ق�����������ب������������ل ال�������ت��������ب�������ة

تمهيد:

وع���د اهلل تعالى بقبول التوبة من التائب اإليه والعائد من دار الذنوب اإلى دار الطاعة 

والر�سى, ولكّن �سوؤاًل قد يطراأ على الذهن: ما معنى اأّن اهلل تعالى يقبل التوبة؟

فهل تمحى كّل الآثار, اأو يبقى �سيء منها؟ وهل قبول اهلل تعالى للتوبة يعني اأّنه ر�سي 

عّمن تاب اإليه, اأو مجّرد قبول لأّنه وعد بقبولها بدون الر�سى الحقيقّي؟

ه���ذه الأ�س���ئلة �س���نجيب عنها في ه���ذا الدر����س, �س���ائلين اهلل تعال���ى اأن يجعلنا من 

المقبولين عنده والمحظوظين باألطافه.

الوعد القرآنّي
ُخُذ  يق���ول اهلل تعالى في محك���م قراآنه:{اأَلَْم يَْعَلُموْا اأَنَّ اهللَ ُهَو يَْقبَ���ُل التَّْوبََة َعْن ِعبَ�ِدِه َويَ�أْ

.
(((

ِحيُم}  اُب الرَّ َدَق�ِت َواأَنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ ال�سَّ

ِه 
ْ
ْوِل َل اإِلَ���َه اإِلَّ ُهَو اإِلَي نِب َوَق�ِبِل التَّْوِب �َسِدي���ِد اْلِعَق�ِب ِذي الطَّ وف���ي اآية اأخرى:{َغ�ِف���ِر الذَّ

.
(2(

 {
ُ
ير اْلَم�سِ

وف���ي اآي���ة ثالثة:{َوَم���ن يَْعَم���ْل �ُس���وًءا اأَْو يَْظِل���ْم نَْف�َسُه ثُ���مَّ يَ�ْستَْغِف���ِر اهللَ يَِج���ِد اهللَ َغُفوًرا 

.
(((

ِحيًم�} رَّ

فاهلل تعالى يقبل التوبة, وحينما يقبلها برحمته فا بّدّ اأّن العفو هو عفٌو نهائّي يمحو 

ما �سبقه من اآثار المع�سية, ب�سرط تحقيق ال�سروط اّلتي مّرت معنا �سابقًا.

)))  �سورة التوبة: الآية  04).

)2)  �سورة غافر: الآية ).

))) �سورة الن�ساء: الآية 0)).



ُح���������س����ُن ال�����م������آب (08

وف���ي الرواية عن الر�س���ول الأك���رمP:»اإنَّ اهلل تعالى يب�ش���ط يده بالتوبة لم�ش���يء 

الّلي���ل اإل���ى النهار ولم�ش���يء النهار اإلى الّليل حّتى تطلع ال�ش���م�ص من مغربها، وب�ش���ط 

.
(((

اليد كناية عن طلب التوبة، وطالب التوبة يقبله البّتة« 

بل حّتى مع تكّرر المع�س���ية من الإن�س���ان الموؤمن, فكلما يتوب ويحّقق �س���رط التوبة 

فاإّن اهلل �سيقبل توبته بما كتب على نف�سه من الرحمة بالموؤمنين, وفي الرواية اأّن الإمام 

الباقرQ قال لمحّمد بن م�س���لم: »ذنوب الموؤمن اإذا تاب منها مغفورة له، فليعمل 

الموؤم���ن لما ي�ش���تاأنف بع���د التوبة والمغفرة، اأم���ا واهلل اإّنها لي�ش���ت اإاّل الأهل االإيمان«, 

فقال له: فاإّن عاد بعد التوبة وال�س���تغفار من الذن���وب, وعاد في التوبة؟ قالQ: »يا 

محّم���د بن م�ش���لم، اأت���رى العبد الموؤم���ن يندم على ذنبه وي�ش���تغفر من���ه ويتوب ثّم ال 

يقب���ل اهلل توبت���ه!؟«, قال: فاإّنه فعل ذلك مرارًا, يذنب ثّم يتوب وي�س���تغفر, فقال: »كّلما 

ع���اد الموؤمن باال�ش���تغفار والتوبة ع���اد اهلل عليه بالمغف���رة، واإّن اهلل غفور رحيم يقبل 

.
(2(

التوبة ويعفو عن ال�شّيئات، فاإّياك اأن تقنط الموؤمن من رحمة اهلل« 

لماذا يقبل الله التوبة؟
ذكر علماء الأخاق ر�س���وان اهلل عليهم تف�سيرات عديدة وتعليات لقبول اهلل تعالى 

للتوب���ة, مع ت�س���ليمهم باأّن الأمر ل يحتاج اإل���ى كثير من البيان لو�س���وحه, يقول العّامة 

النراقّي قّد�س �س���ّره في جامع ال�س���عادات: »ثّم الناظر بنور الب�شيرة ال يحتاج في هذا 

المعنى اإلى بيان، اإذ يعلم اأّن التوبة توجب �شالمة القلب، وكّل قلٍب �شليم مقبوٌل عند 

اهلل ومتنّعم في االآخرة في جوار اهلل، ويعلم اأّن القلب ُخلق في االأ�ش���ل �ش���ليماً �شافياً، 

اإذ كلُّ مولود يولد على الفطرة، واإنَّما مِر�َص وا�شودَّ ِباأمرا�ص الذنوب وظلماتها ودواء 

التوب���ة يزي���ل ه���ذه االأمرا�ص، ونور الح�ش���نات يمحو هذه الظلم���ات، وال طاقة لظالم 

المعا�شي مع نور الح�شنات، كما ال طاقة لظالم الّليل مع نور النهار، ولكدورة الو�شخ 

)))  حمّمد مهدي الرناقي, جامع ال�سعادات,  ج ) �س 52.

)2)  م.ن.  ج ) �س )5.
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م���ع بيان ال�ش���ابون والماء الحاّر. نع���م اإذا تراكمت الذنوب بحيث �ش���ارت ريناً وطبعاً، 

واأف�شدت القلب بحيث ال يقبل ال�شفاء والنورانّية بعد ذلك، مثل هذا القلب ال تفيده 

التوبة، بمعنى اأّنه ال يرجع وال يتوب، واإن قال بالل�شان تبت، اإذ اأو�شاخ الذنوب غا�شت 

ف���ي تجاويف���ه وتراكمت فيه بحيث ال يقب���ل التطهير، ولو بولغ في���ه اأّدى اإلى انخراق 

القلب وهالكه، ل�شيرورة االأو�شاخ جزءاً من جوهره، كما اأّن الثوب اّلذي غا�ص الو�شخ 

في تجاويفه وخلله وتراكم فيه، لو بولغ في تطهيره بالماء وال�شابون اأّدى ذلك اإلى 

انخراق���ه. وه���ذا حال اأكثر الخلق المقبلين على الدنيا المعر�ش���ين عن اهلل، فاإّنهم ال 

يرجعون وال يتوبون، ل�ش���يرورة ذمائم االأخالق ورذائلها ملكات را�ش���خة في نفو�ش���هم 

وغا�شت اأو�شاخها في تجاويف قلوبهم، بحيث ال يتنّبهون وال يتيّقظون حّتى يق�شدوا 

التوب���ة، ولو ق�ش���دوها فاإّنم���ا هو بمجّرد الل�ش���ان، والقلب غافٌل خاٍل ع���ن االإيمان، بل 

.
(((

تتعّذر عليه التوبة لبطالن حقيقتها« 

من ال تقبل توبتهم
لي�س غريبًا اأّن بع�س النا�س ي�سل لمقام ل تقبل منهم التوبة, و�سنذكر بع�س النماذج 

من هوؤلء مع محاولة فهم ال�سبب اّلذي اأودى بهم لهذه الحالة.

المرتّدون:

َل تَْوبَتُُهْم 
َ
وْا بَْعَد اإِيَم�ِنِهْم ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا لَّن تُْقب

ُ
الذين قال اهلل تعالى فيهم:{اإِنَّ الَِّذيَن َكَفر

. ولعّل ذل���ك لأّنه ل يوج���د تفريط بنعمة كنعم���ة الهداية اإلى 
(2(

�آلُّوَن} َواأُْولَِئ���َك ُه���ُم ال�سَّ

الإيمان, فكون المرء مولودًا في مجتمع كافر ولم ي�س���َع بكّل جهده ليرى الحقيقة اأ�س���هل 

بكثير مّمن هداه اهلل تعالى, ومن ثّم انتقل اإلى الكفر. وهذا لعّله من اأ�سدِّ اأنواع الجحود 

والكفران.

)))  حمّمد مهدي الرناقي, جامع ال�سعادات,  ج ) �س54، 55.

)2)  �سورة اآل عمران: الآية 90.
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المنكرون للحّق:

وهم في غالب الأحيان من الذين ي�س���احبون ال�س���اطين فيكتم���ون الحّق خوفًا على 

م�س���الحهم, وير�سون باأفعال ال�ساطين مع علمهم بقبيح فعالهم, هوؤلء الذين يعرفون 

وَن 
ُ
ن���َزَل اهللُ ِمَن اْلِكتَ�ِب َويَ�ْستَر الح���ّق فيكتمون���ه قال فيهم اهلل تعالى:{اإِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َم� اأَ

يِهْم  ِب���ِه ثََمنً� َقِلياًل اأُولَِئَك َم���� يَ�أُْكُلوَن ِفي بُُطوِنِهْم اإِلَّ النَّ����َر َوَل يَُكلُِّمُهُم اهللُ يَ���ْوَم اْلِقيَ�َمِة َوَل يَُزكِّ

بََرُهْم َعَلى  �سْ
اَللََة ِب�ْلُهَدى َواْلَعَذاَب ِب�ْلَمْغِفَرِة َفَم�آ اأَ ولَِئَك الَِّذيَن ا�ْستََرُوْا ال�سَّ َولَُه���ْم َعَذاٌب اأَِليٌم * اأُ

.
(((

النَّ�ِر}

وهذا ال�سنف من النا�س كما تقول الآية هو اّلذي ا�سترى العذاب بنف�سه واأبعد نف�سه 

عن نيل المغفرة بجرمه, مع علمه باأّن عاقبة الأمر النار.

وبالإجمال, كّل من ي�س���ّر على المعا�سي ويهجر التوبة عامدًا متجّرئًا على اهلل تعالى 

فلن يغفر اهلل تعالى له؛ لأّنه اختار بنف�سه اأن ل يكون من اأهل المغفرة.

)))   �سورة البقرة: الآيتان 74)، 75).



(((

المفاهيم الأ�سا�س:

اإّن قبول التوبة ومحو اآثار المعا�سي وعد قراآنّي. ( .

ذكر علماء الأخاق علًا كثيرة  ل�سبب قبول التوبة اأو عدمه. 2 .

بع�س النا�س يختارون ب�سوء ت�سّرفهم الحرمان من المغفرة. ( .
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للمطالعة:

اعلم اأّن من تاب وال يثق من نف�ضه اال�ضتقامة على التوبة فال ينبغي اأن يمنعه ذلك عن التوبة 

علم��اً منه اأنه ال فائدة فيه، فاإّن ذلك من غ��رور ال�ضيطان، ومن اأين له هذا العلم، فلعله يموت تائباً 

قبل اأن يعود اإلى الذنب.

��ا الخوف من العود، فليتداركه بتجريد الق�ض��د و�ضدق العزم، فاإّن وفى به فقد نال مطلبه،  واأمّ

واإاّل فق��د ُغفرت ذنوبه ال�ضابقة كّلها وتخّل�ض منها، ولي�ض عليه اإاّل هذا الذنب اّلذي اأحدثه االآن. 

وهذا من الفوائد العظيمة واالأرباح الج�ضيمة، فال يمنعك خوف العود من التوبة فاإّنك من التوبة 

اأبداً بين اإحدى الح�ضنيين:

اأحداهما العظمى: وهي غفران الذنوب ال�ضابقة وعدم العود اإلى ذنبه في اال�ضتقبال. 

 وثانيتهم���ا  وهي ال�ش���غرى: غفران الذنوب الما�ضي��ة، واإن لم يمنع العود اإلى الذنب في 

الم�ضتقبل. 

ن 
ّ
 اإذا عاد اإل��ى الذنب ينبغي اأن يت��وب عنه دفعة، ويتبع��ه بح�ضنة لتمحوه��ا، فيكون مم

ّ
ث��م

ا متعلق��ة بالقلب: وهي الندم،  خل��ط عماًل �ضالح��اً واآخر �ضيئاً. والح�ضن��ات المكّفرة للذنوب اإمّ

ع اإلى اهلل، والتذّلل له، واإ�ضم��ار الخير للم�ضلمين، والعزم عل��ى الطاعات، اأو بالل�ضان: 
ّ
والت�ض��ر

وهي االعتراف بالظلم واالإ�ضاءة، وكثرة اال�ضتغفار، اأو بالجوارح: وهي اأنواع الطاعات وال�ضدقات. 

ئة اّلتي �ضدرت عنه والح�ضنة اّلتي يتبعها لتمحوها.
ّ
وينبغي مالحظة المنا�ضبة بين ال�ضي

اً: اأربعة من اأعمال القلوب، 
ّ
 وف���ي الخب���ر: اأّن الذنب اإذا اأتبع بثمانية اأعمال كان العفو مرجو

ف العق��اب عليه، ورجاء 
ّ
وه��ي: التوب��ة اأو العزم على التوب��ة، وحّب االقالع عن الذن��ب، وتخو

 ت�ضتغفر اهلل تعالى 
ّ
المغفرة، واأربعة من اأعمال الجوارح، وهي: اأن ت�ضّلي عقب الذنب ركعتين، ثم



(((

 ت�ضوم 
ّ
 تت�ضّدق ب�ضدقة، ثم

ّ
ة، ثم

ّ
ة وتقول �ضبحان اهلل العظيم وبحمده مائة م��ر

ّ
بعدهم��ا �ضبعين مر

يوم��اً. وفي بع�ض االأخبار: ت�ضبغ الو�ضوء وتدخل الم�ضجد وت�ضّلي ركعتين، وفي بع�ضها: ت�ضّلي 

اأرب��ع ركع��ات. وال تظّن اأّن اال�ضتغف��ار بالل�ضان بدون حّل عقدة االإ�ض��رار ال فائدة فيه اأ�ضاًل، بل 

 علي��ه كالم�ضتهزئ باآيات اهلل 
ّ
ه��و توبة الكّذابين، لم��ا ورد من اأّن الم�ضتغفر من الذنب وهو م�ضر

د الل�ضان وبحكم 
ّ
الأّن اال�ضتغف��ار اّلذي هو توبة الكّذابي��ن وال فائدة فيه اأ�ضاًل هو اال�ضتغفار بمجر

ة للقلب، كما اإذا 
ّ
د حركة الل�ضان م��ن دون مدخلي

ّ
الع��ادة وعل��ى �ضبيل الغفلة، اأي م��ا يكون مجر

�ضم��ع �ضيئاً مخوفاً، فيقول على الغفل��ة: اأ�ضتغفر اهلل، اأو نعوذ باهلل، من غير �ضركة للقلب فيه وتاأّثره 

ع القلب وابتهاله في �ضوؤال المغفرة عن �ضدق اإرادة وخلو�ض رغبة 
ّ
منه، واأما اإذا ان�ضاف اإليه ت�ضر

ارة �ضتعود  ومي��ل قلب��ي اإلى انقالعه عن هذا الذنب فهي ح�ضنة في نف�ضها، واإّن علم اأّن نف�ضه االأمّ

ئة، فاال�ضتغفار بالقلب واإن خال عن حّل 
ّ
اإل��ى هذا الذنب فت�ضلح هذه الح�ضنة الأن يدفع بها ال�ضي

عقدة االإ�ضرار ال يخلو عن الفائدة، ولي�ض وجوده كعدمه. وقد عرف اأرباب القلوب بنور الب�ضيرة 

ًرا يََرُه 
ْ
ٍة َخي معرف��ة قطعية يقيني��ة ال يعتريها ريب و�ضبهة �ضدق قوله تعالى: {َفَمن يَْعَمْل ِمْثَق�َل َذرَّ

ة من الخير عن اأثر 
ّ
. ولذا جزموا وقطعوا باأّن��ه ال تخلو ذر

(((

ا يََرُه}
ًّ
ٍة �َسر * َوَم���ن يَْعَمْل ِمْثَق����َل َذرَّ

كم��ا ال تخلو �ضعيرة تطرح في الميزان عن اأثر، ولو كانت كّل �ضعيرة خالية عن اأثر لكان ال يرجح 

ات الخيرات اإلى اأن يثقل فت�ضّل كّفة 
ّ
الميزان باجتماع ال�ضعيرات، فميزان الح�ضنات يترّجح بذر

ات المعا�ضي فال تّتقيها، 
ّ
ات الطاعات ف��ال تاأتيها، وت�ضتحقر ذر

ّ
اك واأن ت�ضت�ضغر ذر

ّ
ال�ضيئ��ات، فاإي

كالم��راأة الخرف��اء تك�ضل عن الغزل تعّلاًل باأّنها ال تقدر في كّل �ضاع��ة اإاّل على خيط واحد، واأّي 

غن��ى يح�ضل من��ه،  وما وقع ذلك في الثياب، وال تدري اأّن ثي��اب الدنيا اجتمعت خيطاً خيط�اً، 

ما ترّتب على عمل قليل ثواب جزيل، 
ّ
ة، ورب

ّ
ة ذر

ّ
واأّن اأج�ضام العالم مع اّت�ضاع اأقطاره اجتمعت ذر

اأ ثاثًا في 
ّ
فال ينبغي تحقير �ض��يء من الطاعات. قال االإمام ال�ضادقQ: »اإّن اهلل تعالى خب

ث��اث: ر�ساه في طاعته، فا تحّقروا منها �سيئًا فلعل ر�ساه فيه. وغ�سبه في معا�سيه، فا 

))) �سورة  الزلزلة: الآيتان 7، 8.
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ّ

اأ واليته في عبادته، فا تحّقروا منهم اأحدًا فلعله ولي
ّ
تحّق��روا �سيئًا فلعل غ�سبه فيه. وخب

د الل�ضان اأي�ضاً 
ّ
ما قيل: اال�ضتغفار بمجر

ّ
اهلل«. فاإذاً اال�ضتغفار بالقلب ح�ضنة ال ت�ضيع اأ�ضاًل، بل رب

ح�ضنة، اإذ حركة الل�ضان بها غفلة خير من ال�ضكوت عنه فيظهر ف�ضله بالنظر اإلى ال�ضكوت عنه، 

واإن كان نق�ضاً باالإ�ضافة اإلى عمل القلب، فينبغي اأاّل تترك حركة الل�ضان باال�ضتغفار، ويجتهد 

ع اإلى اهلل اأن ي�ضرك القلب مع الل�ضان في اعتياد الخير. 
ّ
في اإ�ضافة حركة القلب اإليها، ويت�ضر

)محّمد مهدي النراقي، جامع ال�سعادات،  ج 3 �س 68 – 69(



ْت ِف���ي َطاَعِتَك  ُه���مَّ َوَثبِّ اللَّ
ِتْي، َوأَْحِكْم ِفي ِعَباَدِتَك  ِنيَّ
ْقِني ِمَن األَْعَماِل  َبِصي�َرِتي، َوَوفِّ
لَِما َتْغِس���ُل ِبِه َدَنَس الَخَطاَيا 
ِتَك  ِن���ي َعَلى ِملَّ َعنِّي، َوَتَوفَّ
���د َعَلْيِه  ���َك ُمَحمَّ ���ِة َنِبيِّ َوِملَّ

ْيَتِني. �الُم إَذا َتَوفَّ السَّ

الب�سيرة 12

:Qوكان من دعائه
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((7 ال����������ب���������������������ش����������ي����������رة

تمهيد:

اأ�س���ار الإمامQ في ه���ذه الكلمات اإلى م�س���األة الب�س���يرة في العب���ادة, والتعبير 

���ي�َرِتي« فما ه���و المراد من  المبا�س���ر عن ه���ذا الأمر بقول���ه: »َواأَْحِكْم ِف���ي ِعَباَدِت���َك َب�شِ

الب�سيرة؟ وما هو اأثرها في العبادة؟

ما هي البصيرة؟
حّدثنا اأمير الموؤمنينQ عن الب�سير من النا�س فقال: »فاإّنما الب�شير من �شمع 

فتفّكر، ونظر فاأب�شر، وانتفع بالعبر، ثّم �شلك جدداً وا�شحاً يتجّنب فيه ال�شرعة في 

.
(((

المهاوي« 

فالب�س���يرة هي نوع من الروؤية الوا�سحة لاأمور الح�سنة من القبيحة, ونظرة عميقة 

فيما وراء الأعمال بعد التفّكر في عواقبها ونتائجها, وي�س���ّمى �س���احبها بالب�سير اأو ذي 

الب�سيرة.

)))  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,   ج ) �س 266.
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كيف تُحّصل البصيرة؟
ذك���رت الروايات العديد من الأ�س���باب اّلتي ينتج منها قّوة الب�س���يرة عند الإن�س���ان,  

ومن اأهّم هذه الأ�سباب:

التفّقه في الدين 

اأي درا�سة اأحكام اهلل تعالى ال�سرعّية ومعرفة العقائد الحّقة وال�ستدلل عليها بالأدّلة 

اّلت���ي تورث اليقي���ن, ونحو هذا من الأمور اّلتي تقّرب المرء م���ن اهلل تعالى وتعّرفه بحّق 

 :Lفقد جاء في الرواية عن الإمام مو�س���ى بن جعفر الكاظم ,Rنبّيه واأهل بيته

»تفّقهوا في دين اهلل، فاإّن الفقه مفتاح الب�شيرة، وتمام العبادة، وال�شبب اإلى المنازل 

الرفيع���ة، والرت���ب الجليل���ة ف���ي الدي���ن والدني���ا، وف�ش���ل الفقي���ه على العابد كف�ش���ل 

.
(((

ال�شم�ص على الكواكب، ومن لم يتفّقه في دينه لم ير�َص اهلل له عماًل« 

فالتعّلم اّلذي يو�سل لر�سى اهلل تعالى لي�س بالأمر اّلذي ي�ستهان فيه, ويكفي في ف�سله 

.
(2(

 اأُْولُوا اْلأَْلبَ�ِب}
ُ
ر قول اهلل تعالى:{َهْل يَ�ْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل يَْعَلُموَن اإِنََّم� يَتََذكَّ

وف���ي الرواية عن الر�س���ول الأكرمP: »ركعت���ان ي�ش���ّليهما العالم اأف�ش���ل من األف 

.
(((

ركعة ي�شّليها العابد«

والمراد بالعلم هنا العلم المو�سل لاآخرة الّدال على اهلل تعالى ومر�ساته ل اأّي علم, 

ففي الرواية عن الر�سول الأكرمP:»من اأوتي من العلم ما ال يبكيه، لحقيق اأن يكون 

ق���د اأوت���ي علم���اً ال ينفعه، الأّن اهلل نعت العلماء فقال عّز وج���ّل:{اإِنَّ الَِّذيَن اأُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن 

َح�َن َربِّنَ� اإِن َك�َن َوْعُد َربِّنَ� لََمْفُعوًل* 
ْ
ًدا * َويَُقولُوَن �ُسب وَن ِلالأَْذَق�ِن �ُسجَّ

ُّ
ِهْم يَِخر

ْ
ِلِه اإَِذا يُْتَلى َعَلي

ْ
َقب

.
(5(

 »
(4(

ُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخ�ُسوًع�}
ْ
وَن ِلالأَْذَق�ِن يَب

ُّ
َويَِخر

فهذا العلم هو المورث للب�سيرة اّلتي ل بّدّ من وجودها في العبادة.

)))  املجل�سي, حمّمد باقر, بحار الأنوار, موؤ�ّس�سة الوفاء, الطبعة الثانية امل�سححة, ج 0) �س 247.

)2)  �سورة الزمر, الآية:  9.

)))  العّامة املجل�سي, بحار النوار, ج74ج �س57.

)4) �سورة الإ�سراء, الآيات: 07)، 09).

)5)  الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  احلديث 962)).



((9

البصيرة والعبادة

ما عالقة الب�سيرة بالعبادة؟

�س���وؤال وجيه, فلم َيطلب الإمام الب�س���يرة في العبادة؟ والجواب عن ذلك اأّن العبادة 

مع الب�س���يرة تختلف ب�س���كل كبير عن عبادة با ب�س���يرة, فالعبادة م���ع التفّكر والتدّبر 

بم�س���امينها ل �سّك باأّنها اأعظم اأجرًا واأكمل من �سائر العبادات, فال�ساة بكّل اأ�سكالها 

بعد تح�س���يل �س���روطها �س���اة م�س���قطة للواجب, ولكن هل كّل �س���اة مقبولة عند اهلل 

ْفَلَح اْلُموؤِْمنُوَن* الَِّذيَن  تعالى؟ لماذا مدح اهلل تعالى الخا�س���عين في �ساتهم بقوله:{َقْد اأَ

؟ وفي الرواية عن ر�سول اهلل الأكرمP:»اإّن الرجلين من 
(((

ُعوَن}  اَلِتِهْم َخ��سِ ُهْم ِفي �سَ

اأّمتي يقومان في ال�ش���الة، وركوعهما و�ش���جودهما واحد، واإّن ما بين �شالتيهما مثل 

. 
(2(

ما بين ال�شماء واالأر�ص«

البصيرة تقود لخاتمة الخير 
تاأّم���ل يا اأخي في ما حولك من اأ�س���خا�س تبّووؤا منا�س���ب كبيرة ف���ي الأّمة, وكانوا في 

اأّيامهم الأولى من المخل�سين الذين ل ت�سّك ذرًة  في اإيمانهم, ولكن اأين اأ�سبحوا الآن؟ 

في خدمة الطاغوت, فكيف نف�س���ّر ذلك؟ هل يعقل لمن ماأ جزءًا من عمره بالت�س���حية 

والجهاد اأن تنتهي حياته بعبادة الطاغوت والتزّلف اإليه؟

ن�ستك�سف من هذه النماذج اأّن هوؤلء لم يكونوا من اأهل الب�سيرة, ولو كانوا لما و�سل 

بهم الأمر اإلى هذه الحال, فختم لهم بهذه الخاتمة ال�سّيئة.

ِني َعلَى ِملَِّتَك َوِملَِّة  لذل���ك كانت هذه الفقرة الأخيرة في دعاء الإمامQ: »َوَتَوفَّ

ْيَتِني«. �الُم اإَذا َتَوفَّ د َعلَْيِه ال�شَّ َنِبيَِّك ُمَحمَّ

)))  �سورة املوؤمنون, الآية: )، 2.

)2)   الري�سهري, حمّمد, ميزان احلكمة, دار احلديث, الطبعة الأوىل,  ج 2   �س 2)6).
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, فما اأتع�س الإن�س���ان اأن 
(((

عن الر�س���ول الأك���رمP: »واإّنم���ا االأعمال بخواتيمه���ا« 

ي�س���ل في نهاية عمره اإلى الحقيقة المرعبة المرّوعة, واّلتي ل تنفع بعدها الندامة وهي 

ُهْم 
ُ
لَّ �َسْعي ئُُكْم ِب�ْلأَْخ�َسِريَن اأَْعَم�ًل * الَِّذيَن �سَ

ِّ
اأّنه من اّلذين قال اهلل تعالى فيهم:{ُقْل َهْل نُنَب

. 
(2(

ْنًع�} نُوَن �سُ وَن اأَنَُّهْم يُْح�سِ
ُ
ْنيَ� َوُهْم يَْح�َسب ِفي اْلَحيَ�ِة الدُّ

اأنا واأنت ل نعلم كيف �س���تكون عاقبتنا, ولكن علينا الحذر ال�س���ديد من ذلك, والعمل 

في الدنيا بما يوافق الإخا�س, مبتعدين عن اأهواء النف�س وميولها اّلتي هي اأّول الأ�سباب 

الموؤدّية ل�س���وء العاقبة, ولتكن القاعدة لدينا والمحّرك لنا للعمل قول ر�سول اهللP: ل 

يزال الموؤمن خائفًا من �س���وء العاقبة, ل يتيّقن الو�سول اإلى ر�سوان اهلل حّتى يكون وقت 

.
(((

نزع روحه وظهور ملك الموت له 

فعلين���ا فيم���ا تبّقى لنا من اأّيام حياتنا اّلتي ل نعلم تحديدًا كم بقي لنا منها, اأن نكون 

في حالة توبة دائمة, لتح�س���ن عاقبتنا, ولنتذّكر ما روي عن اإمامنا ال�سادقQ, عن 

اآبائه �سلوات اهلل عليهم قال: »قال ر�شول اهللP: من اأح�شن فيما بقي من عمره لم 

.
(4(

يوؤاخذ بما م�شى من ذنبه، ومن اأ�شاء فيما بقي من عمره اأُخذ باالأّول واالآخر« 

)))  املجل�سي, حمّمد باقر, بحار الأنوار, موؤ�ّس�سة الوفاء, الطبعة الثانية امل�سّححة, ج 9 �س 0)).

)2) �سورة الكهف: الآيتان )0)،  04).

)))  النمازي, علّي,  م�ستدرك �سفينة البحار, موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سامي, ج 7 �س 296.

)4)  م.ن. ج 7 �س 295.



(2(

المفاهيم الأ�سا�س:

الب�س���يرة نوع من الروؤية الوا�س���حة لاأمور الح�س���نة م���ن القبيحة,  ( .

ونظرة عميقة فيما وراء الأعمال بعد التفّكر في عواقبها ونتائجها.

الب�س���يرة ف���ي العبادة ترفع من قيمة العم���ل وتجعله مقبوًل لدى اهلل  2 .

تعالى.

نظرة اإلى من انتهى بهم الأمر اإلى �سوء العاقبة و�سبب ذلك. ( .
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للمطالعة:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
القيامة، وح�ضول  يوم  المحا�ضبة  ثبوت  على  داّلة  ة  االأمّ واإجماع  وال�ضّنة  الكتاب  اأّن  اعلم 

 من االأعمال والخطرات والّلحظات، 
ّ
التدقيق والمناق�ضة في الح�ضاب، والمطالبة بمثاقيل الذر

ئً� َواإِن َك�َن ِمْثَق�َل  ْ
ُع اْلَمَواِزيَن اْلِق�ْسَط ِليَْوِم اْلِقيَ�َمِة َفاَل تُْظَلُم نَْف�ٌس �َسي قال اهلل �ضبحانه: {َونَ�سَ

ِبَم�  ئُُهم 
ِّ
نَب

ُ
َفي َجِميًع�  اهللُ  َعثُُهُم 

ْ
يَب وقال: {يَْوَم   

(((

ِبيَن} َح��سِ ِبنَ�  َوَكَفى  ِبَه�  نَ� 
ْ
اأَتَي َدٍل 

ْ
َخر مِّْن  َحبٍَّة 

َفتََرى  اْلِكتَ�ُب  َع  {َوُو�سِ وقال:   
(((

�َسِهيٌد} ٍء 
ْ

�َسي ُكلِّ  َعَلى  َواهللُ  َونَ�ُسوُه  اهللُ  �ُه  اأَْح�سَ َعِمُلوا 

ِغيَرًة َوَل َكِبيَرًة اإِلَّ  � ِفيِه َويَُقولُوَن يَ� َوْيَلتَنَ� َم�ِل َهَذا اْلِكتَ�ِب َل يَُغ�ِدُر �سَ اْلُمْجِرِميَن ُم�ْسِفِقيَن ِممَّ

النَّ��ُس  ُدُر  {يَْوَمِئٍذ يَ�سْ   وقال: 
(((

اأََحًدا} َربَُّك  يَْظِلُم  ًرا َوَل  َم� َعِمُلوا َح��سِ �َه� َوَوَجُدوا  اأَْح�سَ

يََرُه  ا 
ًّ
�َسر ٍة  َذرَّ ِمْثَق�َل  يَْعَمْل  َوَمن  يََرُه*  ًرا 

ْ
َخي ٍة  َذرَّ ِمْثَق�َل  يَْعَمْل  َفَمن   * اأَْعَم�لَُهْم  َرْوا 

ُ
ِّي ل اأَ�ْستَ�تً� 

ًرا َوَم� َعِمَلْت ِمن �ُسَوٍء تََودُّ لَْو اأَنَّ  ْح�سَ ٍر مُّ
ْ
� َعِمَلْت ِمْن َخي  وقال: {يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْف�ٍس مَّ

(((

{

  
(((

يُْظَلُموَن} َل  َوُهْم  َك�َسبَْت   � مَّ نَْف�ٍس  ُكلُّ  تَُوفَّى  {ثُمَّ  وقال:   
(((

بَِعيًدا} اأََمًدا  نَُه 
ْ
َوبَي نََه� 

ْ
بَي

 .
(((

� َك�نُوا يَْعَمُلوَن} َن* َعمَّ
ْ
لَنَُّهْم اأَْجَمِعي

وقال:{َفَوَربَِّك لَنَ�ْس�أَ

وقال ر�ضول اهللP: »ما منكم من اأحد اإاّل وي�ساأله رّب العالمين، لي�س بينه وبينه حجاب 

�ضاأل 
ُ
وال ترجمان«. وورد بطرق متعددة: اأّن كّل اأحد في يوم القيامة ال يرفع قدماً عن قدم حّتى ي

ع��ن عمره فيم��ا اأفناه، وعن ج�ضده فيما اأب��اله، وعن ماله من اأين اكت�ضبه وفيم��ا اأنفقه. واالآيات 

))) �سورة  الأنبياء, الآية: 47.

)2)  �سورة املجادلة, الآية:  6.

))) �سورة الكهف, الآية: 49.

)4) �سورة الزلزلة, الآيات: 6، 8.

)5)  �سورة اآل عمران, الآية: 0).

)6)  �سورة اآل عمران, الآية: )6).

)7)  �سورة احلجر, الآيتان: 92، )9.



(2(

واالأخب��ار الواردة في محا�ضب��ة االأعمال وال�ضوؤال عن القليل والكثي��ر والنقير والقطمير اأكثر من 

اأن تح�ض��ى، وباإزائها اأخبار داّلة عن االأم��ر بالمحا�ضبة والمراقبة في الدنيا والترغيب عليها، وعلى 

كونه��ا �ضبباً للنجاة والخال�ض عن ح�ضاب االآخ��رة وخطره ومناق�ضته. فمن حا�ضب نف�ضه قبل اأن 

يحا�ضب، وطالبها في االأنفا�ض والحركات، وحا�ضبها في الخطرات واللحظات، ووزن بميزان ال�ضرع 

اأعماله واأقواله: خّف في القيامة ح�ضابه وح�ضر عند ال�ضوؤال جوابه، وح�ضن منقلبه وماآبه. ومن لم 

ئاته، 
ّ
يحا�ض��ب نف�ضه: دامت ح�ضراته، وطالت في عر�ضات القيام��ة وقفاته، وقادته اإلى الخزي �ضي

َمْت ِلَغٍد} . والمراد بهذا النظر: المحا�ضبة على االأعمال،  � َقدَّ  نَْف�ٌس مَّ
ْ
قال اهلل �ضبحانه: {َوْلتَنُظر

وق��ال ر�ضول اهللP: »حا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن تحا�سبوا وزنوها قبل اأن توزنوا«. قال االإمام 

ال�ضادقQ: »اإذا اأراد اأحدكم اأاّل ي�ساأل رّبه �سيئًا اإاّل اأعطاه فليياأ�س من النا�س كلهم، وال 

يكون له رجاء اإاّل من عند اهلل - تعالى - فاإذا علم اهلل - تعالى - ذلك من قلبه لم ي�ساأله �سيئًا 

اإاّل اأعطاه فحا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن تحا�سبوا عليها فاإّن للقيامة خم�سين موقفًا. وكّل موقف 

 تال: {ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم�ِسيَن اأَْلَف �َسَنٍة}.  وتفريع المحا�ضبة على االأمر 
ّ
األ��ف �سنة« ثم

ة  بالياأ���ض م��ن النا�ض والرجاء من اهلل، يّدل على اأّن االإن�ضان اإّنما يرجو النا�ض من دون اهلل في عامّ

��ة المحا�ضبات اإّنما ترجع اإلى ذلك. وذكر الوقوف في مواقف  اأم��ره وهو غافل عن ذلك، واإّن عامّ

يوم القيامة على االأمر بمحا�ضبة النف�ض يدّل على اأّن الوقفات هناك اإّنما تكون للمحا�ضبات، فمن 

حا�ض��ب نف�ضه في الدنيا يوماً فيوماً لم يحتج اإلى تلك الوقفات في ذلك اليوم، وقالQ: »لو 

ل��م يك��ن للح�ساب مهول اإاّل حياء العر�س على اهلل - تعال��ى - وف�سيحة هتك ال�ستر على 

ات، لحّق للمرء اأاّل يهبط من روؤو�س الجبال، وال ياأوي اإلى عمران، وال ياأكل، وال 
ّ
المخفي

ي�سرب، وال ينام اإاّل عن ا�سطرار مت�سل بالتلف. ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة باأهوالها 

ار، حينئذ ياأخذ نف�سه 
ّ
�سدائدها قائمة في كّل نف�س، ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجب

بالمحا�سبة، كاأّنه اإلى عر�ساتها مدعّو وفي غمراتها م�سوؤول«، قال اهلل - تعالى -: {َواإِن َك�َن 

. .
(((

ِبيَن} نَ� ِبَه� َوَكَفى ِبنَ� َح��سِ
ْ
َدٍل اأَتَي

ْ
ِمْثَق�َل َحبٍَّة مِّْن َخر

))) �سورة  الأنبياء, الآية: 47.
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 وقال االإمام الكاظمQ: »لي�س مّنا من لم يحا�سب نف�سه في كّل يوم، فاإّن عمل ح�سنة 

ئة ا�ستغف��ر اهلل منها وتاب اإليه«. وف��ي بع�ض االأخبار: 
ّ
ا�ست��زاد اهلل - تعال��ى - واإن عم��ل �سي

ينبغي اأن يكون للعاقل اأربع �ضاعات: �ضاعة يحا�ضب فيها نف�ضه....

) محّمد مهدي النراقي،جامع ال�سعادات،  ج 3 ، �س 71 – 73(
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