9

الكتاب :التوبة عودة اىل مرضاة اهلل

تأليف :الشيخ حارث خالد حسني.

النارش :قسم الشؤون الفكرية يف العتبة العباسية /شعبة الدراسات والنرشات.

التصميم :عالء سعيد االسدي.

االخراج الطباعي :حممد قاسم النرصاوي.

التدقيق اللغوي :عامر كريم حسني.

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 2904 :لعام 2014م.

املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش /كربالء املقدسة

الطبعة االوىل

عدد النسخ 2000 :نسخة

ربيع الثاين / #1436شباط 2015


ِ
ني﴾
ب ال َّت َّوابِ َ
﴿إِ َّن اهللَ حُي ُّ

(((

صدق اهلل العيل العظيم

((( سورة البقرة.222 :

4

متهيد
عرض دائ ًام للوقوع يف اخلطأ ،وال ينجو منه اّإل من عصمه
اإلنسان ُم ّ
اهللُ ،يقول تعاىل﴿ :وما ُأبرئُ َن ْف يِس إِ َّن النَّ ْفس ألَمار ٌة بِالس ِ
وء إِ اّل َما َر ِح َم
ُّ
َ َّ َ
َ َ َ ِّ
ِ
يم﴾((( ،وعىل املؤمن اإلنتباه ألفعاله وأقواله بل حتى
ور َرح ٌ
َر يِّب إِ َّن َر يِّب َغ ُف ٌ
ون﴾((( ،فقد
ما خيتلج يف نفسه ،قال
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
تعاىل﴿:واهللُ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
َ

يسري االنسان عىل خطأ بال دراية أو علم ،فريتكب حمرم ًا أو خيالف حك ًام

رشعي ًا بجهل منه أو بتقصري ،فإن تن ّبه لتقصريه وأحس بأنه مذنب أمام ربه
فقد ُهدي اىل أول الطريق وهذا هو التوفيق اإلهلي.

فإذا علم االنسان املؤمن التائب ما له من منزلة رفيعة عند اهلل تبارك

ري به أن يقوم بمكاشفة رصحية مع نفسه من أجل تصحيح
وتعاىل َف َح ٌ

األخطاء والندم عليها ،و عليه أن جياهد مغريات احلياة وحيارهبا،
وشهوات النفس األمارة بالسوء كذلك ،بكل طاقات قدراته النفسية
واجلسدية ،بل بكل ما منحه اهلل تعاىل من قوة صرب وكبح جلامح اهلوى،
((( سورة يوسف.53 :
((( سورة املائدة.99 :
5
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وعليه أن يتساءل :كيف يمكنني اإلقالع عن ذنويب؟ وكيف أستطيع أن

أغري حايل من كوين خطاء اىل تائب؟.

ولعل يف األمر من الصعوبة ما فيه ،ولكن ما أعطاه اهلل تعاىل

لإلنسان من إرادة وعزم ،وعقل وقدرة عىل االختيار ،تتيح إمكانية

لإلنسان عىل التغلب عىل نواقصه وأخطائه فيتوب هلل توبة نصوح ًا
ِ
اهدُ وا فِينَا
ين َج َ
﴿وا َّلذ َ
فيهديه اهلل تعاىل اىل ما فيه اخلري ،يقول تعاىلَ :
َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا﴾(((.والتوبة من خمتصات املؤمن ،والتواب من صفاته،
قال أمري املؤمنني« :توبوا إىل اهلل عزوجل وادخلوا يف حمبته ،فإن اهلل
حيب التوابني وحيب املتطهرين ،واملؤمن تواب»(((.

وهذا اجلهد املتواضع الذي نضعه بني يدي القارئ الكريم ،هو

تبيان لبعض أهم املطالب التي عىل االنسان املؤمن ان ينتبه إليها عسى

أن هيتدي اىل سبيل احلق .ونسأل اهلل تعاىل ان يتقبل منا ومنكم صالح
األعامل وان جيعلنا من الذين يقولون القول ويتبعون أحسنه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل تعاىل عىل خري
خلقه النبي األُ ّم��ي حممد بن عبد اهلل وآله أهل الرب والتقوى الذين

جعلهم اهلل تعاىل نور ًا يستضاء هبم وسلم تسلي ًام كثري ًا.
((( سورة العنكبوت.69 :
((( بحار االنوار.21 / 6 :
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الرحمة الإلهية
ِ ِ
ح َة﴾((( ،ويف هذه
قال تعاىل يف كتابه العزيزَ ﴿ :كت َ
الر مْ َ
َب َع ىَل َن ْفسه َّ

اآلية املباركة تبيان واضح لقبول التوبة يف كونه اتصف بالرمحانية

فيقرب اهلل
والرحيمية وهذ الصفات مظهر من مظاهر لطفه بالعبادّ ،
تعاىل العبد ويدنيه لكي ال يسقط يف هاوية الذنوب ،وخاصة منها

الكبائر ،فاذا استغفر العبد غفر له واذا تاب تاب عليه ،يقول تعاىل وهو
ِ ِ
ي ا َّل ِذ َ َ
س ُفوا َع ىَل َأ ْن ُف ِس ِه ْم اَل َت ْقنَ ُطوا ِم ْن
اصدق القائلنيُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َ
ين أ رْ َ
الذنُوب جِيعا إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ر ِ
يم﴾((( .وىف ذلك
حة اهللِ إِ َّن اهللَ َيغْف ُر ُّ َ مَ ً ُ ُ َ
َ مْ َ
الرح ُ
ُ َّ
داللة واضحة عىل ان اهلل يغفر ملن يشاء تفضال منه ،وإنه مل يرشط

التوبة بل أطلقها ويبني ذلك ما روي عن الزهراء أهنا قالت« :إن
اهلل يغفر الذنوب مجيعا وال يبايل»((( ،والرواية عن الزهراء ليست

رصح فيها ان اهلل تعاىل يغفر الذنوب وال يبايل ،فهناك
الوحيدة التي ُي َّ
عدة روايات هبذا املعنى ،و منها ما روي عن أيب عبداهلل الصادق انه

قال« :أوحى اهلل إىل داود النبي:يا داود ،ان عبدي املؤمن إذا أذنب

ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيى منى عند ذكره غفرت له
((( سورة االنعام.12 :
((( سورة الزمر.53 :
((( التبيان يف تفسري القران – الطويس.35/ 9 :
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وأنسيته احلفظة وأبدلته احلسنة وال ُأبايل وأنا أرحم الرامحني»(((.
وكذلك روى عيل بن إبراهيم القمي يف تفسريه« :عندما أبى إبليس

اخ ُر ْج
– عليه لعائن اهلل -ان يسجد آلدم ،فقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ق َال َف ْ
ك ال َّل ْعنَ َة إِلىَ َي ْو ِم الدِّ ِ
ِمن َْها َفإِن َ
يم َ وإِ َّن َع َل ْي َ
ين﴾((( ،فقال ابليس:
َّك َر ِج ٌ
يا رب كيف وانت العدل الذي ال جتور فثواب عميل بطل ،قال :ال

ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيتك ،فأول ما
سأل البقاء إىل يوم الدين .فقال اهلل :قد اعطيتك ،قال:سلطني عىل ولد

آدم ،قال :قد سلطتك ،قال:أجرين منهم جمرى الدم يف العروق ،قال:
قد أجريتك ،قال :وال يلد هلم ولد إال ويلد يل إثنان ،قال :وأراهم وال

يروين ،وأتصور هلم يف كل صورة شئت ،فقال :قد اعطيتك قال يا رب

زدين ،قال :قد جعلت لك يف صدورهم أوطانا ،قال :رب حسبي.
ك لأَُغ ِْوينَّهم َأ ِ
فقال ابليس عند ذلكَ ﴿ :فبِ ِعزَّتِ َ
ني  إِ اَّل ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم
جع َ
َ ُ ْ مْ َ
ِ
ني﴾(((»(((.
المُْخْ َلص َ
ان هذا املوقف العدائي من إبليس – عليه اللعنة – لبني االنسان
((( وسائل الشيعة.74 / 16 :
((( سورة احلجر. 35 34 :
((( سورة ص.83 82 :
((( تفسري القمي.14 / 5 :
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قابله تعاىل بانه وعد عباده بالرمحة التي ال حدود هلا ،فقد ورد يف اخلرب
عن أيب عبداهلل الصادق،انه قال« :ملا أعطى اهلل ابليس ما أعطاه من
القوة ،قال آدم :يا رب سلطت إبليس عىل ولدي ،وأجريته منهم جمرى

الدم يف العروق ،وأعطيته ما أعطيته ،فاميل ولولدي؟ قال :لك ولولدك

السيئة بواحدة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا قال :يا رب زدين ،قال :التوبة
مبسوطة إىل أن تبلغ النفس احللقوم ،قال :يا رب زدين ،قالَ :أغفر وال
ُأبايل ،قال :حسبي»(((.

ومن مجلة األخبار وال��رواي��ات الكثرية ال��واردة عن أهل بيت

الرمحة ،صار لدينا يقني ّ
أن رمحة اهلل بنا ولطفه تسبق عذابه،
فيتوجب عىل املؤمنني شكر هذه النعم والشعور باإلمتنان للخالق

تبارك وتعاىل ،وخري أنواع الشكر اإلمتثال لألوامر اإلهلية والكف عن
فعل املعايص وخاصة الكبائر من الذنوب ،فإن عمل املرء ما ال ينبغي

فعله فعليه باإلستغفار والتوبة وأن خيلص هلل يف هذه التوبة.

((( وسائل الشيعة.88 / 16 :
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فوائد التوبة
ار و ُز َل ًفا ِمن ال َّلي ِل إِ َّن الحَْ سن ِ
ِ
َات
الص اَل َة َط َرفيَ ِ الن ََّه ِ َ
﴿و َأق ِم َّ
قال تعاىلَ :
َ
َ ْ
ك ِذكْرى لِ َّ ِ
ي ْذ ِهبن السيئ ِ
َات َذلِ َ
ين﴾((( ،ان للتوبة فوائد كثرية
لذاك ِر َ
َ
ُ ْ َ َّ ِّ

ليس باالستطاعة إحصاؤها ،ولكن نشري اىل بعض اآليات الكريمة
واالحاديث الرشيفة هبذا اخلصوص،واآلية الكريمة تبني بوضوح أن

التوبة من الذنوب التي تتبع بعمل َحسن صالح يكون كفارة عن الذنب
َات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
ِ
َات﴾ وجعل اهلل
فعرب القرآن الكريم بتعبري ﴿الحَْ َسن ُ ْ َ َّ ِّ
تعاىل الصالة مصداق ًا هلذه االعامل احلسنة ،وروي يف هذا السياق عن
االمام الرضا ،عن آبائه ،قال« :قال رسول اهلل :التائب من
الذنب كمن ال ذنب له»(((.

ويتحقق ان العبد خيرج بالتوبة من ذنوبه بلطف من اهلل تعاىل يبينه
أمري املؤمنني ،قائالً« :من تاب تاب اهلل عليه ُ
وأمرت جوارحه أن
تسرت عليه ،وبقاع االرض أن تكتم عليه ،ونسيت احلفظة ما كانت

كتبت عليه»(((.

ومن الكرم اإلهلي غري املتناهي أنه أعطي للعبد التائب خصاالً م ّيزه
((( سورة هود .114 /
((( وسائل الشيعة.75 / 16 :
((( وسائل الشيعة.74 / 16 :
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هبا ورفع من مقامه إكرام ًا لرتكه املعايص وعودته اىل اهلل تعاىل ،فريوي
لنا ثقة اإلسالم الكليني يف الكايف ،قال« :إن اهلل أعطى التائبني

ثالث خصال لو أعطى خصلة منها مجيع أهل الساموات واالرض
ِ
ِ
ين﴾((( ،فمن
ب الت ََّّوابِ َ
ب المُْ َت َط ِّه ِر َ
ني َو حُي ُّ
لنجوا هبا قوله﴿ :إِ َّن اهللَ حُي ُّ
ِ
ون
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
ي ِم ُل َ
أحبه اهلل مل يعذبه ; وقوله﴿ :ا َّلذ َ
ين حَ ْ
ُون بِ ِه ويس َتغ ِْفر َ ِ ِ
ِ
ِ
ش ٍء
ين َآمنُوا َر َّبنَا َو ِس ْع َ
ون ل َّلذ َ
بِ َح ْمد َر هِّبِ ْم َو ُي ْؤمن َ َ َ ْ ُ
ت ك َُّل يَ ْ
ال ِ
رح ًة و ِع ْل َفاغ ِْفر لِ َّل ِذين تَابوا وا َّتبعوا سبِي َل َ ِ
اب جَْ
حيمِ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ْ
َ مْ َ َ ماً
ِ
ِ
ِ
�ن َص َل َح ِم ْن آ َبائِ ِه ْم
�م َو َم� ْ
َر َّبنَا َو َأ ْدخ ْل ُه ْم َجنَّات َع��دْ ٍن ا َّلتي َو َع��دْ هَُت� ْ
ْت ا ْلع ِزي ُز الحَْ كِيمو ِق ِهم السيئ ِ
اج ِه ْم َو ُذ ِّر َّي هِ
َو َأز َْو ِ
اتِ ْم إِن َ
َات َو َم ْن
َّك َأن َ َ
ُ َ ُ َّ ِّ
ِ
مِ
ٍِ
ِ
ح َت ُه َو َذلِ َ
يم﴾((( ،وقوله:
الس ِّيئَات َي ْو َمئذ َف َقدْ َر ْ
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
ت َِق َّ
ِ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللُ إِ اَّل
ون َم َع اهللِ إِلهًَ ا َ
آخ َر َو اَل َي ْق ُت ُل َ
ين اَل َيدْ ُع َ
﴿وا َّلذ َ
َ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك َي ْل َق َأ َث ًاما ُ ي َضا َع ْ
اب َي ْو َم
بِالحَْ ِّق َو اَل َي ْزن َ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
ا ْل ِقيام ِة و خَ ْ ِ ِ
َاب َو َآم َن َو َع ِم َل َع َم اًل َصا ًلحِ ا َف ُأو َلئِ َ
ك
ي ُلدْ فيه ُم َهانًاإِ اَّل َم ْن ت َ
َ َ َ
َاتِم حسن ٍ
((( (((
ورا َر ِحيم﴾ ».
َات َوك َ
َان اهللُ َغ ُف ً
ُي َبدِّ ُل اهللُ َس ِّيئ هِ ْ َ َ
((( سورة البقرة.222 :
((( سورة غافر.9-8-7 :
((( سورة الفرقان. 69-68 :
((( الكايف.597 / 2 :
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فإذا اذنب العبد ثم تاب فأتى بتوبته عىل أكمل وجه ،بأن تكون

توبته ماحية آلثار الذنوب من قلبه بالكلية وذلك بإذابة نفسه بالندم
واحلرسات وأنار ذلك القلب بنور احلسنات ،وعده بحب منه تعاىل

وهذا مقام عال جد ًا ،يتمناه كل عبد مؤمن .فقد روي عن أيب جعفر

الباقر ،أنه قال« :إن اهلل تبارك وتعاىل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل
أضل راحلته وزاده يف ليلة ظلامء فوجدها ،فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده

من ذلك الرجل براحلته حني وجدها»(((.

فبالتوبة حمبة اهلل ،وفيها الندم عىل الذنوب ،وأن العبد يعيد ما عليه

من عبادة حتى يتم ما يف ذمته ،وفيها ترد املظامل اىل أصحاهبا ،وفيها فض
اخلصام واإلستحالل من اخلصوم.

وذكر الرشيف الريض يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني عيل

بن أيب طالب ،انه قال« :ان رج ً
ال قال بحضور أمري املؤمنني

«أستغفر اللهّ» ،فقال :ثكلتك ّأم��ك ،أت��درى ما االستغفار ؟ إن
االستغفار درجة العليني و هو اسم واقع عىل ستة معانّ :أوهلا الندم عىل

ما مىض ،و الثاين العزم عىل ترك العود إليه أبد ًا ،و الثالث ان تؤ ّدي إىل
املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اللهّ املس ليس عليك تبعة ،و الرابع ان
((( وسائل الشيعة.73 / 16 :
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تعمد إىل ّ
كل فريضة عليك ض ّيعتها فتؤ ّدي ح ّقها ،و اخلامس ان تعمد
إىل اللحم الذي نبت عىل السحت فتذيبه باألحزان حتى تلصق اجللد

بالعظم و ينشأ بينهام حلم جديد ،و السادس ان تذيق اجلسم أمل ال ّطاعة
كام اذقته حالوة املعصية فعند ذلك تقول أستغفر الل»(((.

النبي و �أهل بيته وا�سطة للمغفرة
ّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل ترك باب التوبة واإلنابة مفتوح ًا للمذنبني،

و للذين يرتكبون معصية بنحو من األنحاء ،فيقول تبارك و تعاىل:
�اء َ
اس َت ْغ َف ُروا اهللَ َو ْاس َت ْغ َف َر لهَُ ُم
َ
وك َف ْ
﴿و َل ْو َأنهَُّ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج� ُ

الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللَ ت ََّوا ًبا َر ِحيم﴾
َّ

(((

واجلدير بالتأمل ّ
أن القرآن الكريم عبرّ بقوله تعاىل﴿ :إذ ظلموا

أنفسهم﴾ للداللة عىل اهنم عصوا وارتكبوا املحرمات وهذه اإلشارة
الواضحة تفيد ان الطاعة ألمر اللهّ وأم��ر ّرسوله تكون فائدهتا

للفرد وللمجتمع عىل حد سواء ،وإن العصيان وارتكاب املعايص

ظلم لألنفس و للمجتمع بجميع أفراده؛ ّ
ألن الذنوب مؤذية لإلنسان
وحلياته ،وتوجب العقاب الذي قد يكون يف الدنيا أو يف االخرة.
((( منهاج الرباعة.55 / 2 :
((( سورة النساء.64 :

التوبة

14

و هذه اآلية هي إجابة واضحة للذين ال يفهمون معنى التوسل

برسول اهلل ،أو ِ
باإلمام املعصوم الذي خ ّلفه الرسول االكرم
ويعتربونه نوع ًا من الرشك ،فهذه اآلية الكريمة رصحية يف موضوع

مرشوعية التوسل بالنّبي االكرم واالستشفاع به اىل اهلل تعاىل،
وطلب اإلستغفار بشفاعة النبي يؤدي اىل املغفرة من اهلل تعاىل،

وهي مفتاح الشمول بالرمحة اإلهلية.

فلو كانت وساطة النبي اخلاتم ودعاؤه ملن تورط بالذنب،

بالتوسل به وطلبه من اهلل تعاىل الغفران للمذنبني رشك ًا ،فكيف
يمكن أن حيث القرآن الكريم العصاة واملذنبني باالستغفار برسول
اهلل والتشفع به ؟

ثم
نعم ،نفهم أن املذنب عليه اوالً التوبة واالبتعاد عن املعايصّ ،

يتوجهوا اىل استغفار والتشفع بالنبي اخلاتم و بآله الطاهرين.
فال يمكن ان يتشفع املرص عىل الذنوب هبم قبل ان يرتك الذنوب
وامل��ع��ايص ،يقول االم��ام الصادق« :عليك بتقوى اهلل وال��ورع

واالجتهاد وصدق احلديث وأداء االمانة وحسن اخللق وحسن اجلوار
وكونوا دعاة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم وكونوا زينا وال تكونوا شينا،
وعليكم بطول الركوع والسجود ،فإن أحدكم إذا طال الركوع والسجود
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هتف إبليس من خلفه وقال :يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت»(((.

إِ ّن هذا املوضوع (أي تأثري استغفار النّبي للمؤمنني) ورد يف
آيات ُأخرى من القرآن الكريم أيض ًا مثل قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه اَل

ك ولِ ْلم ْؤ ِمنِني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
َات َواهلل َي ْع َل ُم ُم َت َق َّل َبك ُْم
َ َ
إِ َل َه اَّإل اهللُ َو ْاس َتغْف ْر ل َذ ْنبِ َ َ ُ
َو َم ْث َواك ُْم﴾(((.اما أهل الكفر والنفاق فيستكربون عن اإلستغفار وال
يتوبون من ذنوهبم ،فيقول تعاىل﴿ :إِ َذا ِق َ
يل لهَُ ْم َت َعا َل ْوا َي ْس َتغ ِْف ْر َلك ُْم
َر ُس ُ
ون﴾(((.
ْب َ
وس ُه ْم َو َر َأ ْيت َُه ْم َي ُصدُّ َ
ول اهللِ َل َّو ْوا ُر ُء َ
ون َو ُه ْم ُم ْس َتك رُِ
و ذكر القران الكريم أن األنبياء كانوا يستغفرون اهلل للناس
ِ
وهذا واضح يف قوله تعاىل﴿ :وما ك َ ِ
يم لأِ َبِ ِيه إِ اَّل َع ْن
َان ْاست ْغ َف ُار إِ ْب َراه َ
ََ

ِ
مو ِعدَ ٍة وعدَ ها إِياه َف َل َتب َله َأ َّنه عدُ و لهلِ ت ِ
يم لأَ َ َّوا ٌه
َ َ َ َّ ُ ماَّ َينَّ َ ُ ُ َ ٌّ
َْ
َب َأ م ْن ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
رَ َّ
ِ
ل ٌم َع َل ْي َ
يم﴾((( ،وأيضا عىل لسان ابراهيم ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َس اَ
ك
َحل ٌ
َس َأ ْس َتغ ِْف ُر َل َ
َان يِب َح ِف ًّيا﴾(((.
ك َر يِّب إِ َّن ُه ك َ
وك��ان األئ��م��ة املعصومون أيضا سببا هل��داي��ة كثري من
((( الكايف.117 / 2:
((( سورة حممد.19 :
((( سورة املنافقون.5 :
((( سورة التوبة.114 :
((( سورة مريم.47 :
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اآلثمني ومن غرق يف الذنوب ،فكانوا حق ًا سفينة النجاة ،ورد هذا

املعنى يف حديث عن النبي االكرم ،يرويه الصحايب اجلليل أبو ذر

الغفاري ،قال« :سمعت رسول اهلل يقول :إنام مثل أهل بيتي
فيكم مثل سفينة نوح ،من دخلها نجا ،و من ختلف عنها هلك»(((.

وال نستطيع ان نحيص من تاب عىل أيدهيم املباركة ،فنذكر عىل سبيل

املثال ال احلرص قصة مرور االمام الكاظم من أمام بيت أحد الذين

تابوا من ذنوهبم و عصياهنم ،فعىل يده الرشيفة تاب (برش احلايف).

ذكر (أن االمام إجتاز عىل دار برش ببغداد ،فسمع املالهي

وأص��وات الغناء والقصب خترج من تلك ال��دار ،فخرجت جارية
وبيدها قاممة البقل ،فرمت هبا يف الدرب :فقال هلا :يا جارية! صاحب

هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت :بل حر فقال :صدقت ،لو كان عبدا

خاف من مواله! .فلام دخلت قال موالها وهو عىل مائدة السكر :ما
أبطأك علينا؟ فقالت :حدثني رجل بكذا وكذا ،فخرج حافيا حتى لقي

موالنا الكاظم فتاب عىل يده)((( .فكان االمام اهلادي الذي

هداه اىل طريق احلق ،فصار عبد ًا صاحل ًا بعد ذلك العصيان واقرتاف
الذنوب .لكن هذه التوبة من برش مل تكن وليدة الصدفة ،فقد قدم
((( االمايل للطويس.89 / 2 :
((( منهاج الكرامة يف معرفة االمامة.2 / 6 :
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هلا مقدمة مهدت له اهلدية عىل يد االمام الكاظم ،فيذكر أنه قبل

هذه احلادثة كان قد وجد ورقة كتب عليها يشء من القرآن مرمية عىل
االرض يف شارع من شوارع بغداد فأخذها واشرتى بدرمهني كمية من

العطر فع ّطرها ووضع الورقة يف ثقب حائط.

ف��رأى يف املنام قائال يقول ل��ه :سنجعلك حمرتم ًا عند الناس

الحرتامك القرآن ،فاتفق بعد ذلك أن رأى األمام موسى بن جعفر

يف القصة املذكورة .فتاب عىل يده املباركة وصار عل ًام من الزهاد ،وقربه
إىل اآلن مزار يزوره الناس.

وليس األمر حمصور باألنبياء واألوصياء ،فاملالئكة يطلبون
ون بِ َح ْم ِد
﴿والمَْ اَلئِ َك ُة ُي َس ِّب ُح َ
املغفرة من اهلل تعاىل للناس ايض ًا ،قال تعاىلَ :
ِ
ون َلمِ ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
يم﴾(((،
َر هِّبِ ْم َو َي ْس َتغ ِْف ُر َ
الرح ُ
ور َّ
ض َأ اَل إِ َّن اللهََّ ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ِ
ون بِ َح ْم ِد َر هِّبِ ْم
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
ي ِم ُل َ
وقوله تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
ين حَ ْ
ِ
ت ُك َّل يَ ٍ
ون بِ ِه ويس َتغ ِْفر َ ِ ِ
ِ
ين َآمنُوا َر َّبنَا َو ِس ْع َ
ون ل َّلذ َ
شء َر مْ َ
َو ُي ْؤمنُ َ َ َ ْ ُ
ح ًة َوع ْلماً
ْ
ال ِ
َفاغ ِْفر لِ َّل ِذين تَابوا وا َّتبعوا سبِي َل َ ِ
(((
اب جَْ
حيمِ﴾
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ْ
أن آيات القران الكريم تكشف َّ
وهذا يبني بوضوح ّ
أن األنبياء

((( سورة الشورى.5 :
((( سورة غافر.7 :

التوبة

18

أو املالئكة ،أو املؤمنني الصادقني بإمكاهنم أن يستغفروا ملن أذنب

من الناس ،وإن استغفارهم له قيمة عند اهلل تعاىل .فان األنبياء

ُأرسلوا لكي هيتدي هبم الناس اىل الرصاط املستقيم وخصوص ًا النبي
األكرم حممد بن عبد اهلل فهو مبعوث رمحة للعاملني وهو صاحب
اخللق العظيم ،و الرواية التالية كاشفة عن رأفته بالناس ،فقد روي

عن جابر ،عن أيب جعفر الباقر« :أن رسول اهلل دعا رجال من
اليهود وهو يف السياق إىل االق��رار بالشهادتني فأقر هبام ومات ،فأمر
الصحابة أن يغسلوه ويكفنوه ثم ىّ
صل عليه ،وقال :احلمد هلل الذي
أنجى يب اليوم نسمة من النار»((( .ونأمل من اهلل العزيز القدير أن ينجينا

بالرسول األكرم وأهل بيته الطاهرين املطهرين من كل رش،
وأن نكون ممن استغفر هلم الرسول لنتوب اىل اهلل تبارك وتعاىل من

كل ذنب ،فإنه أرحم الرامحني.

التوبة الن�صوح
(النصح هو حتري فعل أو قول فيه صالح صاحبه ،و يأيت بمعنى

اإلخ�لاص نحو نصحت له ال��ود ،أي أخلصته فالتوبة النصوح ما
يرصف صاحبه عن العود إىل املعصية أو ما خيلص العبد للرجوع عن
((( وسائل الشيعة.88 / 16 :
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الذنب فال يرجع إىل ما تاب منه)(((.
وخالصة القول أن التوبة النصوح تعني التوبة اخلالصة التي ال

يعود العبد بعدها لنفس الذنب الذي إقرتفه ،فقد ورد أن أبا الصباح
الكناين قال« :سألت أبا عبد اهلل الصادق عن قول اهللَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا
ِ
وحا﴾((( ،قال :يتوب العبد من
ين َآمنُوا تُو ُبوا إِلىَ اهللِ ت َْو َب ًة ن َُص ً
ا َّلذ َ
الذنب ثم ال يعود فيه»(((.

ويف رواية أخرى عن أيب بصري قال« :قلت أليب عبداهلل يف قوله
ِ
وحا﴾ ،قال :هو
ين َآمنُوا تُو ُبوا إِلىَ اللهَِّ ت َْو َب ًة ن َُص ً
تعاىلَ ﴿:يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
الذنب الذى ال يعود فيه أبدا ،قلت :وأينا مل يعد؟ ،فقال :يا أبا حممد

إن اهلل حيب من عباده ا ُملفتَن التواب»(((.

ويستفاد من رواية أيب بصري ،أن التوبة التي توصف بأهنا (نصوح)

ال تعصم صاحبها من اخلطأ وارتكاب الذنوب ،حيث ان هذا خالف

طبيعتنا البرشية التي تكون فيها مالزمة بني اخلري والرش ،فالتائب توبة
نصوح قد يقع بعدها بأخطاء وذنوب.

((( امليزان يف تفسري القرآن. 186 / 19 :
((( سورة التحريم.8 :
((( وسائل الشيعة.72 / 16 :
((( وسائل الشيعة.80 / 16 :
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وإن غاية املطلب ،أن هذا النوع من التوبة هو من أفضل أنواع

التوبة ،واهنا تتقدم بصاحبها نحو طريق يؤدي اىل االنابة الصادقة

لرب السموات واألرض ّ
جل وعال ،فيتصف صاحبها بصفات جيدة
وجديدة منها رسعة عودته اذا ّ
ضل ويكون قريب ًا من اهلل تعاىل حتى ورد
يف األخبار أن اهلل حيب هذا العبد ،فقد ُروي عن أيب عبد اهلل ،انه

قال« :أبا عبداهلل يقول :إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه اهلل»(((.

ونصوح عىل وزن فعول وتفيد هذه الصيغة املبالغة ،وتقع عىل

املذكر واملؤنث ،فنقول مثالً :رجل أكول وامرأة أكول ،أي هذا الرجل

وهذه االمرأة يأكالن كثري ًا من الطعام ،فيكون لفظ نصوح بمعنى أن

االنسان يبالغ يف نصح نفسه بأن ال يعود اىل ذلك الذنب.

وقد ذكر املفرسون مثل هذا املعنى يف تفاسريهم فقالوا أن يف معنى

التوبة النصوح وجوها منها أن املراد من التوبة النصوح (هي التي

تنصح الناس أي تدعوهم إىل أن يأتوا بمثلها لظهور آثارها اجلميلة يف
صاحبها أو تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم ال يعود إليها أبدا)

(((

((( الكايف.594 / 2 :
((( بحار االنوار.145 / 83 :
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احلث على التوبة الن�صوح
تبني مما سبق أن التوبة النصوح ختتلف عن غريها من أنواع التوبة،

فليس املراد بالتوبة النصوح جمرد الندم عىل فعل الذنب وال تكتفي هذه
التوبة باالستغفار بل تشرتط عزم ونية خالصة بعدم العودة اىل هذا
الذنب بل هجران للذنوب ،وقلنا أن هذا ال يعني العصمة (وليس

كالمنا حول املعصومني ،)بل القصد أهنا ترتك أثر ًا يف سلوك
االنسان وتأثري ًا واضح ًا عىل الصعيد النفيس والتطبيقي.

وبينت السنة املطهرة ما للتوبة من تأثري واضح عىل صعيد السلوك

الشخيص ،فقد ُروي أنه قد خطب رسول اهلل يف يوم مجعة ،فقال:

«أهيا الناس توبوا إىل اهلل قبل أن متوتوا ،وبادروا باألعامل الصاحلة قبل
أن تشتغلوا ،وأصلحوا الذي بينكم وبني ربكم تسعدوا ،وأكثروا من

الصدقة ترزقوا ،وأمروا باملعروف حتصنوا ،وانتهوا عن املنكر تنرصوا،
يا أهيا الناس إن أكيسكم أكثركم ذكر ًا للموت وإن أحزمكم أحسنكم
استعداد ًا له ،أال وإن من عالمات العقل التجايف عن دار الغرور ،واالنابة

إىل دار اخللود ،والتزود لسكنى القبور ،والتأهب ليوم النشور»(((.

هذا عىل الصعيد الدنيوي أما عىل صعيد الثواب والعقاب يف
((( بحار االنوار.176 / 74 :
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اآلخرة ،فقد روى الشيخ الكليني يف الكايف عن معاوية بن وهب

ق��ال« :سمعت أبا عبداهلل الصادق ،يقول :اذا تاب العبد توبة
نصوح ًا أحبه اهلل فسرت عليه يف الدنيا واآلخ��رة ،قلت :وكيف يسرت

عليه؟ ،قالُ :ينيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ،ويوحي إىل
جوارحه ُأكتمي عليه ذنوبه ،ويوحي إىل بقاع االرض ُأكتمي ما كان
يعمل عليك من الذنوب فيلقى اهلل حني يلقاه وليس يشء يشهد عليه

بيشء من الذنوب»(((.

ومن هذا وذاك نعرف أمهية التوبة النصوح يف العالج الناجع لكل

الذنوب ،وهي طريق آمن يؤدي بسالكه اىل السعادة األبدية.

فالتائب توبة نصوح هو املؤمن التقي املواظب عىل الطاعات ،اّإل
ِ ِ
ون
ين َي ْع َم ُل َ
انه أخطأ يف ساعة غفلة ،قال تعاىل﴿ :إِ َّنماَ الت َّْو َب ُة َع ىَل اهللِ ل َّلذ َ
وء بِ َج َها َل ٍة﴾((( .فإذا مرت عليه ساعة غفلة أوقعه الشيطان يف
ُّ
الس َ
معصية تراه يرجع برسعة اىل ربه معتذر ًا مستغفر ًا تائب ًا.

((( الكايف.71 / 16 :
((( سورة النساء.17 :
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الإعرتاف بالذنب
روى ثقة اإلسالم الكليني يف كتابه الكايف ،عن بعض اصحاب

االمام الصادق ،قال :سمعته يقول« :إن الرجل ليذنب الذنب

فيدخله اهلل به اجلنة ،قلت :يدخله اهلل بالذنب اجلنة؟ قال :نعم إنه

ليذنب فال يزال منه خائف ًا ماقت ًا لنفسه فريمحه اهلل فيدخله اجلنة»(((.

لو استنطقنا هذا النص املبارك ،لتبني لنا وبسهولة ان الندم الذي

جيب ان يسبق التوبة ويمهد هلا هو ايض ًا بحاجة اىل متهيد ليكون أه ً
ال
لقبول الندم ومن َث َّم التوبة ،وهذه املرحلة املهمة يف هذا السياق هي
مرحلة االقرار واالعرتاف بالذنب ،وفيها يكون الرصاع عىل اشده بني
العصيان ولذات الدنيا الزائلة ،وبني املغفرة والعودة اىل اهلل تعاىل.

وتبني الرواية املذكورة الصفات التي تطرأ عىل املذنب يف هذه

املرحلة أمهها اخلوف من اهلل ،فهو يعلم ان اهلل رقيب ،وانه سيحاسب

املفتضح امام اهلل تعاىل،وحسابه سيؤدي به اىل عقوبة إهلية،
عىل ذنبه
َ
وهاجس اخلوف هذا حيبسه يف دائرة ضيقة من اخليارات ال تتسع اّإل

لإلقرار بأنه اذنب وان نفسه األمارة سولت له العصيان ،وال فرق يف
كون ذنبه من الكبائر أو غريها من التصانيف ،فإن الذنوب كلها كبائر،
((( الكايف.588 / 2 :
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وهذه وصية النبي االكرم أليب ذر حني قال ...« :يا أبا ذر ،ال تنظر
إىل صغر اخلطيئة و لكن انظر إىل من عصيت.(((»...

و ُيفهم من هذا ان اإلقرار واالعرتاف بالذنب مقدمة للخروج

من الذنب ،لقول االمام الصادق« :إنه واهلل ما خرج عبد من ذنب
بإرصار وما خرج عبد من ذنب اّإل بإقرار»((( .ونذكر حديث ًا داللته

أكثر وضوح ًا ،حيث ذكر صاحب الوسائل عن ثقة االسالم
الكليني ،يف رواية :ابن أيب عمري ،عن عيل األمحيس ،عن أيب جعفر

أقر به»((( .وكذلك
الباقر ،أنه قال« :واهلل ما ينجو من الذنب اّإل من ّ
ما روي عن أيب جعفر ،انه قال« :ال واهلل ما أراد اهلل من الناس اّإل
خصلتني :أن يقروا له بالنعم فيزيدهم ،وبالذنوب فيغفرها هلم»(((.

فإذا تورط العبد بذنب ،أستوجب عليه أوالً أن يقر ملواله بذنبه

فور ًا فيندم عىل فعله ،وحياسب نفسه ويؤنبها وهيذهبا من مثل هذه
املعايص ،ثم يستغفر اهلل تعاىل ويطلب منه العفو ،يتوب اىل اهلل فال يعود

اىل ذنبه ،عسى اهلل ان يساحمه ويتوب عليه.
((( األمايل للطويس. 104 / 2 :
((( وسائل الشيعة.59 / 16 :
((( وسائل الشيعة.59 / 16 :
((( وسائل الشيعة.59 / 16 :
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ال�ساعات ال�سبع
وءا َأ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َي ْس َتغ ِْف ِر اهللَ جَيِ ِد اهللَ
قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ً
َغ ُفور ًا َر ِحي ًام﴾(((.
إن قبول اهلل سبحانه وتعاىل توبة املذنبني العاصني من عباده مظهر

من مظاهر لطف املوىل وكرمه ،ونرى جتيل اللطف االهلي واضح ًا يف كل
ما يقرب العبد من مواله فال َي ُسد أبواب الرمحة والتوبة واإلنابة بوجه

عبده ،تلطف ًا منه سبحانه بعباده الضعفاء فال يكلفهم ما ال يطيقون ،قال

تعاىل :اَ
﴿ل ُي َك ِّل ُ
ت﴾
ت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ
ف اهللُ َن ْف ًسا إِ اَّل ُو ْس َع َها لهََ ا َما ك ََس َب ْ
ويف نفس اآلية الكريمة ُيع ّلم املؤمنني الفاظ الدعاء بذلك ،يقول تعاىل
ِ
﴿ر َّبنَا َو اَل حُ َت ِّم ْلنَا َما اَل َطا َق َة َلنَا بِ ِه َوا ْع ُ
حنَا
ف َعنَّا َواغْف ْر َلنَا َو ْار مَ ْ
من قائلَ :
ْت َم ْو اَلنَا﴾(((.
َأن َ
ومن لطفه تعاىل بعباده ،أن املذنب يعطى فرصة ليعود لربه ويتوب

من ذنبه ويستغفر قبل أن يكتب عليه ذلك الذنب .فريوى عن زرارة

أنه قال« :سمعت أبا عبداهلل الصادق يقول :إن العبد إذا أذنب ذنبا
ُأجل من غدوة إىل الليل فإن استغفر اهلل مل يكتب عليه»((( .هذه الفرصة
((( سورة النساء.110 :
((( سورة البقرة.286 :
((( الكايف.602 / 2 :
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تركها اهلل للعبد لكي يراجع فيها نفسه ويعدل عن ذنبه اىل التوبة ،فيقابله
اهلل برمحة منه وقبول للتوبة ،وقد ورد يف رواية عن أيب عبد اهلل الصادق

تعيني مدة من الوقت لقبول توبة وإستغفار العبد املذنب ،ويف هذه
الرواية يذكر االمام الصادق لفظ ًا لإلستغفار يكرره العبد ثالث

مرات ،والرواية تفيد من حيث قبول التوبة نفس املعنى الذي تع ّلمناه
من الرواية السابقة ،قال« :من عمل سيئة ُأ ّجل فيها سبع ساعات من
النهار فإن قال :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم ثالث مرات

مل تكتب عليه»((( ،وهذه الرواية ال تكشف عن الذي عمل السيئة ،هل
هو مؤمن أم غري مؤمن ،واإلجابة يف روايات أخرى عن االمام الصادق

حتمل نفس املعنى ،ولكن الرواية التالية تبينّ بوضوح رشط (األيامن )
بالعبد املذنب ،وهي ينقلها صاحب الوسائل ،عن عيل بن مهزيار ،عن
النرض بن سويد ،عن عبداهلل بن سنان ،عن حفص ،قال« :سمعت أبا

أجله اهلل سبع ساعات
عبداهلل يقول :ما من مؤمن يذنب ذنب ًا إال ّ
ِ
ب عليه
من النهار ،فإن هو تاب مل يكتب عليه يشء ،وإن هو مل يفعل كُت َ
سيئة ،فأتاه عباد البرصي فقال له :بلغنا أنك قلت :ما من عبد يذنب

ذنبا اال أجله اهلل سبع ساعات من النهار ،فقال :ليس هكذا قلت،
((( وسائل الشيعة.65 / 16 :
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ولكني قلت :ما من مؤمن وكذلك كان قويل»(((.
وجعل اهلل للمؤمنني من الناس مقام ًا آخر يف هذا الباب ،فأن املؤمن

يعرف ذنبه وال ينساه ،مما يتيح له فرصة التع ّبد بطلب املغفرة والندم عىل

فعل الذنوب بالدعاء و طلب العفو من املوىل تبارك وتعاىل ،فقد ُروي
عن أيب عبداهلل ،أنه قال« :العبد املؤمن إذا أذنب ذنبا أجله اهلل سبع

ساعات فإن استغفر اهلل مل يكتب عليه يشء وإن مضت الساعات ومل
يستغفر كتبت عليه سيئة وإن املؤمن ليذكر ذنبه بعد عرشين سنة حتى

يستغفر ربه فيغفر له و إن الكافر لينساه من ساعته»((( .وهذا ايضا من

لطف اهلل تعاىل بعباده املؤمنني

وقت ال تنفع فيه التوبة
ذك��ر ال�شري��ف الريض يف هن��ج ال��ب�لاغ��ة يف خطبة ألمري

املؤمنني ،قال« :فاعملوا وأنتم يف نفس البقاء والصحف منشورة،
والتوبة مبسوطة .واملدبر يدعى ،وامليسء يرجى .قبل أن خيمد العمل،
وينقطع املهل ،وينقيض االجل ،ويسد باب التوبة وتصعد املالئكة»(((.
((( وسائل الشيعة.65 / 16 :
((( الكايف.603 / 2 :
((( هنج البالغة – حممد عبده.171 / 2 :
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وهذا الكالم الدقيق يف معانيه واللطيف يف عبائره قاله سيد البلغاء
ون السيئ ِ
ِ ِ
ِ
َات َحتَّى إِ َذا
﴿و َل ْي َست الت َّْو َب ُة ل َّلذ َ
مفرس ًا لقوله تعاىلَ :
ين َي ْع َم ُل َ َّ ِّ
ِ
ون َو ُه ْم ُك َّف ٌار
ض َأ َحدَ ُه ُم المَْ ْو ُت َق َال إِنيِّ ُت ْب ُ
ين َي ُمو ُت َ
ت الآْ َن َو اَل ا َّلذ َ
َح رَ َ
(((
ُأو َلئِ َ
ك َأ ْعتَدْ نَا لهَُ ْم َع َذا ًبا َألِيم﴾
وذك��ر ثقة االس�لام الشيخ الكليني رواي��ة عن أيب عبداهلل

الصادق أو عن أيب جعفر الباقر يف حديث« :إن اهلل قال

آلدم :جعلت لك أن من عمل من ذريتك سيئة ثم استغفر غفرت
له ،قال :يا رب زدين ،قال :جعلت هلم التوبة أو بسطت هلم التوبة حتى
تبلغ النفس هذه ،قال :يا رب حسبي»(((.

ونفهم من هذا اآلية املباركة ومن كالم األئمة أن هنالك

هناية لطريق التوبة وحمطتها االخرية حني تنكشف له احلياة االخرى
ساعة املوت .فإن تاب االنسان تاب اهلل عليه وان مل يتب محل وزر

نفسه عىل عاتقة .والذي يستثمر عامل احلياة قد يكون من اسعد الناس
حظ ًا .فقد روي ان رج ً
ال شيخ ًا كان من املخالفني عرض عليه ابن أخيه

الوالية عند موته فأقر هبا وشهق ومات ،قال« :فدخلنا عىل أيب عبداهلل

فعرض عيل بن الرسي هذا الكالم عىل أيب عبداهلل الصادق ،فقال :هو
((( سورة النساء.18 :
((( وسائل الشيعة.88 / 16 :
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رجل من أهل اجلنة ،قال له عيل بن الرسي ،إنه مل يعرف شيئا من هذا غري
ساعته تلك ،قال :فرتيدون منه ماذا؟ قد واهلل دخل اجلنة»(((.

وأي ُحس ُن خامتة أفضل من هذه ؟ ،وقد هيأت التوبة لإلنسان

مكانة مهمة فيحصل فيها التائب عىل خري الدنيا واآلخرة.

فإن تأخر العبد حتى تنكشف له احلياة االخرى فال ينفع حينها

توبة وال اعرتاف وال إقرار بالذنب .وقد بني القرآن الكريم ذلك يف
﴿حتَّى إِ َذا َأ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال
قصة غرق الطاغية فرعون ،يقول تعاىلَ :

ِِ
ِ
ْت َأ َّنه اَل إِ َله إِ اَّل ا َّل ِذي آمن ْ ِ
سائِ َ
ني﴾(((.
يل َو َأنَا م َن المُْ ْسلم َ
َ
َآمن ُ ُ
َ
َت بِه َبنُو إِ رْ َ
لكن هيهات ان تقبل من الذين كفروا توبة وقد طغوا طيلة حياهتم فاذا
رأوا بأم اعينهم ان هناك حياة ُأخرى وقد كذبوا هبا وأنكروها ،قالوا
آمنا اآلن ،فأغفر يا رب لنا كفرنا وعصياننا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َلماَّ َر َأ ْوا َب ْأ َسنَا
ِ
ِ
ني﴾(((.
َقا ُلوا َآمنَّا بِاهللِ َو ْحدَ ُه َو َك َف ْرنَا بِماَ ُكنَّا بِه مُشرْ ِ ك َ
فباب التوبة مفتوح ما مل يصل االنسان اىل حلظات موته ،فعليه ان

يستثمر حياته يف الرجوع اىل مواله والتوبة و االستغفار ،فقد ُروي عن

أيب عبداهلل الصادق ،انه قال« :قال رسول اهلل :من تاب قبل موته
((( وسائل الشيعة.88 /16 :
((( سورة يونس.90 :
((( سورة غافر.84 :
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بسنة قبل اهلل توبته ،ثم قال :إن السنة لكثري ،من تاب قبل موته بشهر قبل
اهلل توبته ،ثم قال :إن الشهر لكثري ،ثم قال :من تاب قبل موته بجمعة
قبل اهلل توبته ،ثم قال :وإن اجلمعة لكثري ،من تاب قبل موته بيوم قبل

اهلل توبته ،ثم قال إن يوما لكثري ،من تاب قبل أن يعاين قبل اهلل توبته»(((.
اجلهاد الأكرب
االنسان مأمور من قبل خالقه عىل االلتزام بجادة اهلداية فيجب

عليه ان ال يعيص اهلل بفعل او بقول مما ال تقبله الرشيعة ،فأن ارتكب
املعايص عليه ان يغري واقعه املنحرف ويرتتب عليه إصالح ذاته ويطهر
نفسه من ظلامت املعايص املهلكة ،خاصة اذا كان يعلم انه يقوم بأفعال

حمرمة فيوجب عىل نفسه العقاب.

ْ
فإن ن ََّزه االنسان املذنب نفسه وعاد اىل رشده وتاب ،دخل يف

معركة اجلهاد األكرب أي جهاد النفس فقد روي عن النبي اخلاتم يف

خرب يرويه لنا االمام الصادق« :أن النبي بعث رسية فلام رجعوا،

قال :مرحبا بقوم قضوا اجلهاد االصغر وبقي عليهم اجلهاد االكرب،
فقيل :يا رسول اهلل ما اجلهاد االكرب؟ قال :جهاد النفس»(((.
((( وسائل الشيعة.88 / 16 :
((( وسائل الشيعة.161 /15 :
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فعىل االنسان املؤمن ان جياهد يف سبيل هتذيب سلوكه و خلقه

وعليه أن ُيف ّعل عمل ضمريه ومرتكزاته الدينية االخالقية ،وجاهد

نفسه األ ّمارة بالسوء ،حتى ُيؤ َمن عليه من الوقوع يف املعايص وكي ال

تصبح نفسه االمارة بالسوء حاكمة عليه.

قال االمام الصادق« :من مل يكن له واعظ من قلبه وزاجر من

نفسه ومل يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه»((( .فإن اقرتف

الذنوب سار العبد اىل الندامة حيث ال جدوى من الندم بعد فوات
األوان ،فالذنوب توجب العقاب ملن تعمدها بعد علمه بحرمتها .روى

الفتال النيسابوري خرب ًا عن النبي االكرم انه قال« :ان العبد ليجلس

عىل ذنب من ذنوبه مائة عام وانه لينظر إىل ازواجه ،واخوانه يف اجلنة»(((.
فمن حديث رسول اهلل الذي قدّ م فيه رتبة جهاد النفس عىل

جهاد االع��داء نتعلم درس كبري جلميع األح��رار الذين يريدون أن
عدوهم اخلطر يف ميادين جهاد النفس.
ينترصوا عىل ّ

يقول اإلم��ام أمري املؤمنني يف دعاء الصباح« :وإن خذلني

نرصك عند حماربة النفس والشيطان ،فقد وكلني خذالنك إىل حيث
((( نفس املصدر.
((( روضة الواعظني.493 / 1 :
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النصب واحلرمان»(((.
يسوف العبد ويؤخر يف توبته ،بل عليه أن يستعجل
فالواجب ان ال ّ

التوبة وحيارب بكل ما أويت من قوة وساوس الشيطان الرجيم ،و عليه

أن يقدّ م االعتذار واالستغفار هلل تعاىل ملا بدر منه ،واألهم ان يبني
حصن ًا من اإلرادة عىل اّأل يعود اىل ارتكاب هذه الذنوب ويتوب هلل

تعاىل توبة نصوحة.

ملاذا ُيخلَّد اهل النار يف النار و�أهل اجلنة يف اجلنة؟
قال أبوعبداهلل« :إنام خلد أهل النار يف النار الن نياهتم كانت

يف الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا اهلل أبدا ،وإنام خلد أهل اجلنة

يف اجلنة الن نياهتم كانت يف الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اهلل أبدا،

فبالنيات ُخ ّلد هؤالء وهؤالء ،ثم تَال قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َع ىَل
َشاكِ َلتِ ِه﴾((( ،قال :عىل نيته»(((.
ونفهم من هذا احلديث املبارك ان االنسان الذي يتوب من ذنبه وال

يرص عليه يتوب اهلل عليه ويرشده اىل ما فيهه صالح العبد فال يعود اىل
((( بحار االنوار.340 / 84 :
((( سورة االرساء.84 :
((( الكايف.129 / 2 :
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ارتكاب مثل هذه الذنوب واألهم انه ليس مرص ًا عىل الذنب واملعصية.
فتكون توبته هذه توبة نصوحة خالصة هلل تعاىل ،فتؤهل ُه للعودة اىل

سابق عهده قبل ان يذنب مع حافز قوي عىل السري عىل خطى الرشيعة
فرييب نفسه ويؤدهبا وينزهها عن التعمد يف ارتكاب املعصية.

وبالعكس متام ًا هنالك من ُيرص عىل الذنوب وال تكون لديه نية

للعودة عن معصيته خلالقه تبارك وتعاىل ،فتفسد نفسه ويصيبه الطغيان،
فام تعود له بصرية ترشده اىل طريق التوبة وإصالح النفس ،وقد قص
علينا القرآن العديد من نامذج هؤالء الطغاة امثال فرعون ونمرود،
وهنالك اقوام شحت نفوسهم عن الرجوع اىل اهلل تعاىل امثال ثمود
وع��اد وق��وم صالح وق��وم لوط وغريهم الكثري فأستحقوا العذاب

واخللود يف نار جهنم.

وطريق النجاة ٌ
سهل ،ال حيتاج من العبد إال أن يقوم بإنتفاضة عىل

عاداته السيئة ،ويلتزم بام أمرته الرشيعة السمحاء ،فيغري ما بنفسه فيتغري
كل السوء ،وال يرص عىل الذنب فينقلب حاله من مستحق اخللود يف

النار اىل حال آخر ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ اَل ُي َغيرُِّ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرُِّ وا َما
بِ َأ ْن ُف ِس ِهم َوإِ َذا َأرا َد اهللُ بِ َق ْو ٍم سوءا َف اَل مر َّد َل ُه َوما لهَُ م ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍ
ال﴾(((.
َ
ْ
َ ْ
ََ
ُ ً
((( سورة الرعد.11 :
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وقوله تعاىل﴿إِ َّن اهللَ اَل ُي َغيرُِّ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرُِّ وا﴾ ،قانون ارتكز
عليه املجتمع االسالمي ،وهذا القانون حيث للتفكري عىل ثورة إيامن ّية

وأخالقية يف داخل النفس املؤمنة ،فإذا وقعنا يف معصية جيب أن نبحث

ونطهر أنفسنا منها بالتوبة والرجوع إىل
فور ًا عن نقاط الضعف فينا،
ّ
اهلل ،ونبدأ حياة جديدة مفعمة بنور االيامن ،كي نستطيع ان نغري حياتنا
اىل ما هو أفضل ،فيثبت األمل يف املغفرة والرمحة االهلية.
الإ�ستغفار حالة �إميانية
وءا َأ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َي ْس َتغ ِْف ِر اهللَ جَيِ ِد اهللَ
قال تعاىلَ :
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ً
ورا َر ِحي ًام﴾((( .اذا تورط اإلنسان بفعل ما يندم عليه من اعامل سيئة
َغ ُف ً
فال يعني ذلك أن فعله هذا انتهى واصبح من املايض ،فيعتقد املكلف
ان ال عودة لفعله .بل بالعكس متام ًا حيث يرتتب عىل املذنبني العودة
اىل حيث انتهوا ليصلحوا ما قد افسدوا بفعلهم الذنوب ،ثم هنالك

مرحلة ثانية فيتوبوا و يندموا فال يعودوا ابد ًا اىل هذه االفعال ،ثم هنالك
واجب آخر فيطلبوا املغفرة من اهلل تعاىل ،فاذا فعلوا كل ذلك فاآلية

الكريمة تبرش من يعمل سوء بمغفرة من اهلل تعاىل.

وأفضل وقت لالستغفار هو وقت السحر ،حني يكون العبد قد
((( سورة النساء.110:
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انفرد عن الناس يف جوف الليل ،حيث صفاء النفس يف هذا وقت
املحبب للعبادة ولذكر اهلل تعاىل ،وهو وقت مناجاة ودعاء ،فريوي لنا

الشيخ الصدوق يف كتابه (علل الرشايع) عن اإلمام موسى بن

جعفر عن أبيه عن أمري املؤمنني قال« :ان اهلل تعاىل إذا أراد أن
يصيب أهل االرض بعذاب ،قال :لوال الذين يتحابون بجاليل ويعمرون

مساجدي ويستغفرون باألسحار ألنزلت عذايب»(((.

ويف نكتة لطيفة جيب االرشة هلا،إن قوله تعاىل يف كتابه العزيز:
﴿و ْاس َتغ ِْف ْر لِ َذ ْنبِ َ
ك﴾((( ،ويف قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه لاَ إِ َل َه إِلاَّ اهللُ
َ
ك ولِ ْلم ْؤ ِمنِني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
َات﴾((( ،وغريها من اآليات يف هذا
َ َ
َو ْاس َتغْف ْر ل َذ ْنبِ َ َ ُ
السياق واملعنى يكون املخاطب هنا هو رسول اهلل وفعل االستغفار
صادر منه ،ولكن استغفاره وتوبته ليس لذنب اذنبه وال الرتكابه

سيئة –حاشاه  ،-فإنه معصوم بل هو أفضل املعصومني بال فصل،
إنام استغفاره لفعلنا الذنوب واملعايص ولذلك قال تعاىل يف ذيل اآلية
املباركة ﴿ولِ ْلم ْؤ ِمنِني والمُْ ْؤ ِمن ِ
َات﴾.
َ َ
َ ُ
ُيروى ان عمر بن يزيد بياع السابري ،قال« :قلت اليب عبداهلل
((( علل الرشايع..341 / 2 :
((( سورة غافر.55 :
((( سورة حممد.19 :
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ك اهللُ َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ َ
الصادق قول اهلل يف كتابه ﴿لِ َيغ ِْف َر َل َ
ك َو َما
ت ََأ َّخ َر﴾((( ،قال :ما كان له من ذنب وال هم بذنب ولكن اهلل محّ له
ذنوب شيعته ثم غفرها له»(((.

وكان النبي األكرم يستغفر اهلل كثري ًا مما يدل عىل أن االستغفار

أم��ر ع��ب��ادي ،فيتعبد به رس��ول اهلل ،وامل���روي عن أيب عبد اهلل

الصادق دال بوضوح عىل استحباب االستغفار ،قال« :قال

رسول اهلل :االستغفار وقول ال إله اّإل اهلل خري العبادة ،قال اهلل العزيز
اجلبار﴿ :فاعلم أنه ال إله إال اهلل واستغفر لذنبك﴾»

(((

ويف رواية عن احلارث بن املغرية عن أيب عبد اهلل الصادق،قال:

«كان رسول اهلل يستغفر اهلل كل يوم أو غداة كل يوم سبعني مرة،
ويتوب إىل اهلل عز وجل سبعني مرة ،قال :قلت :كان يقول أستغفر اهلل

وأتوب إليه ؟ ،قال :كان يقول أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل سبعني مرة،
ويقول:و أتوب إىل اهلل و أتوب إىل اهلل سبعني مرة»(((.

((( سورة الفتح.2 :
((( تفسري القمي ،7 / 57 :وبحار االنوار.76 / 17 :
((( وسائل الشيعة.180 / 7 :
((( الكايف.691 / 2 :
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ماذا بعد التوبة؟
ِ
ين َك َف ُروا َب ْعدَ إِيماَ هِ ِن ْم ُث َّم
يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
ا ْز َدا ُدوا ُك ْف ًرا َل ْن ُت ْق َب َل ت َْو َبت ُُه ْم َو ُأو َلئِ َ
ون﴾(((  .تبني هذه اآلية
ك ُه ُم َّ
الضا ُّل َ

الرشيفة ان هناك رشوط ًا وقواعد جيب ان يتبعها التائب ليقبل اهلل تعاىل
توبته ؛ فاذا تاب من ذنب عليه ان ال يعود إىل ذلك الذنب ابد ًا فاذا

عاد كان من املزدادين كفر ًا فحق عليه العذاب يقول األمام الرضا:
«املستغفر من ذنب ويفعله كاملستهزئ بربه»(((  .وعليه اإلقالع عن
الذنب فور ًا  ،وعليه ان يندم عىل ما فات من حلظات عىص اهلل فيها
وأن يؤنب نفسه ويذكرها بسوء ما فعل حتى ترتبى النفس عىل النظر
اىل املعصية كحالة قبيحة تزكم األنوف من شدة نتانتها وقبحها وان

ال ينسى ذنبه فينسى االستغفار والتوبة  ،يقول األمام الباقر« :إن
املؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عرشين سنة فيستغفر منه فيغفر له،

وإنام ذكره ليغفر له ،وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته»(((.

ثم عىل التائب اإلكثار من االستغفار ،يقول األمام الصادق:

«إذا أكثر العبد من االستغفار رفعت صحيفته وهي تتألأل»((( .وقد
((( سورة آل عمران90:
((( وسائل الشيعة.176/ 7 :
((( وسائل الشيعة.177/7 :
((( وسائل الشيعة.176/7 :
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م َّن اهلل تعاىل عىل عباده بأن أعطاهم ما يعاجلون به أخطاءهم وسوء

ترصفاهتم وعصياهنم ألوامر موالهم  ،فتع ّطف عليهم بقبول الدعاء
﴿و َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُعونيِ َأ ْست ِ
ب َلك ُْم﴾(((؛ والدعاء
فقال َّ
َج ْ
عز من قائلَ :
وسيلة مهمة للتقرب من اهلل العزيز اجلبار  ،يقول اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُأ

بِ ُك ْم َر يِّب َل ْو اَل ُد َعاؤُ ُك ْم﴾((( .ومنحنا من لطفه سبحانه وتعاىل االستغفار
ت ْاس َتغ ِْف ُروا َر َّبك ُْم
وقبل بمنّه هذا الرجاء من عباده فقال تعاىلَ ﴿ :ف ُق ْل ُ
َان َغ َّفار ًا﴾((( .
إِ َّن ُه ك َ

و ُأعطينا التوبة وهي الضامنة للمغفرة اذا جاءت برشوطها  ،فقال
ِ ِ
ون ِم ْن
وء بِ َج َها َل ٍة ُث َّم َيتُو ُب َ
ين َي ْع َم ُل َ
تعاىل﴿ :إِ َّنماَ الت َّْو َب ُة َع ىَل اهللِ ل َّلذ َ
ون ُّ
الس َ
َق ِر ٍ
يب َف ُأو َلئِ َ
َان اهللُ َعلِيماً َحكِي ًام﴾((( .ومن أعطي
ُوب اهللُ َع َل ْي ِه ْم َوك َ
ك َيت ُ
كل ذلك وجب عليه شكر املنعم الذي م َّن علينا هبذه النعم الكبرية فقال
ِ
َ َ
ِ نيِ َ َ
تعاىلَ ﴿ :ق َال َه َذا م ْن َف ْض ِل َر يِّب ل َي ْب ُل َو أأ ْشك ُُر أ ْم أ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِ َّنماَ
ِ
ِ ِ ِ
يم﴾(((.
َي ْشك ُُر لنَ ْفسه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن َر يِّب غَن ٌّي ك َِر ٌ
((( سورة غافر.60 :
((( سورة الفرقا.77 :
((( سورة نوح.10 :
((( سورة النساء.17:
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وإنام تعلمنا ذلك من إمامنا الصادق ،الذي قال« :من ُأعطي
أربع ًا مل حيرم أربع ًا :من ُأعطي الدعاء مل حيرم اإلجابة ،ومن ُأعطي

االستغفار مل حيرم املغفرة ،ومن ُأعطي التوبة مل حيرم القبول منه ،ومن
ُأعطي الشكر مل حيرم الزيادة ،وذلك يف كتاب اهلل عز وجل»(((.
ومن رشوط التوبة إرجاع حقوق من ظلمهم  ،أو طلب الرباءة

منهم  ،وعىل اإلنسان املؤمن ان يستثمر وجوده يف احلياة إلعادة احلقوق
التي أخذها وفيها شبهة أو علم بأن ال حق له فيها قبل املوت وفوات
األوان؛ فأن يوم القيامة يوم تعاد به احلقوق  ،ويكون املشتكى فيه جهر ًة

أمام اهلل تعاىل ومجيع اخللق ،وسيعطي اهلل تعاىل ّ
كل إنسان ح ّقه  ،ويرجع
حقوق املظلومني من الظاملني ،وتتكشف ّ
كل احلقائق التي كانت خمفية
احلق ،وبكل ما حتمل الكلمة من معنى.
عىل اآلخرين ..فانّه بحق :يوم ّ
وإذا ما التفت اإلنسان إىل هذه احلقيقة (حقيقة يوم القيامة) فسيتحرك

عز ّ
وجل للحصول عىل رضوانه سبحانه بامتثال
بدافع قوي نحو اللهّ ّ

أوامره تعاىل..

وهناك رشوط أخرى لقبول التوبة منها :أن يكون ترك الذنب هلل

تعاىل ال ليشء آخر وندم ًا عىل فعل املعصية  ،فليس عدم القدرة عىل
((( وسائل الشيعة.176 /8 :
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املحرم أو عىل معاودته لعجز أو مرض أو غري ذلك من األسباب،
فعل ّ

أو اخلوف من كالم الناس مث ً
للمحرم ليس
ال تسمى توبة فهذا الرتك
ّ

خالص ًا هلل تعاىل .وال يسمى تائب ًا من ترك الذنوب ألهنا تؤثر عىل جاهه
وسمعته بني الناس أو غري ذلك من األسباب الدنيوية  ،حلفظ صحته

وقوته  ،كمن ترك اخلمر أو الفاحشة خشية األمراض الفتاكة املعدية أو
إلفالسه أو لغريها من األسباب.

اخلامتة
اذا أذنب املرء عليه أن يتوب بال مماطلة وتأخري ،وعليه ان يتعبد

هبذه التوبة فالتوبة هبة عظيمة َم َّن اهلل تعاىل هبا علينا هبا ،وكان الرسول

االكرم يتعبد هبذه التوبةُ ،روي عن أيب عبداهلل االمام الصادق يف
حديث ،قال« :أن رسول اهلل كان يتوب إىل اهلل يف كل يوم سبعني مرة

من غري ذنب»((( .وكذلك األئمة املعصومون بال أي ذنب ،حب ًا

ومتسك ًا هبذا النوع من العبادة املحببة عند الباري تبارك وتعاىل ،يقول
ِ
واه ْم﴾((( .أما الذين مل
َاه ْم َت ْق ُ
ين ْاهتَدَ ْوا زَا َد ُه ْم ُهدً ى َوآت ُ
﴿وا َّلذ َ
تعاىلَ :

خيتاروا اهلداية ورفضوا اإلنصياع والتسليم والتوبة ،فإن اهللُ ال هيدهيم،
يقول تعاىلَ :
ت َم ْن اتخَّ ََذ إِلهََ ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اللهَّ َع ىَل ِع ْل ٍم َو َخت ََم
﴿أ َف َر َأ ْي َ

َع ىَل َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه َو َج َع َل َع ىَل َبصرَ ِ ِه ِغ َش َاو ًة َف َم ْن هَ ْي ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد اهللِ َأ َف َ
ال
ون﴾((( .فمن أخطأ فليلجأ اىل بارئه ومن اذنب فليتب من ذنبه
ت ََذك َُّر َ
((( وسائل الشيعة.86 / 16 :
((( سورة حممد.17 :
((( سورة اجلاثية.23 :
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وليندم وليعمل صاحل ًا.
وأنتم أهيا اجليل الذي فيه أمل اإلصالح يف املجتمع جلعل احلياة

اهبى وأفضل ،أهيا الشباب الواعي الذي تربى عىل حب النبي الكريم
والعرتة املطهرة(صلوات اهلل سالمه عليهم) ،قووا متسككم بحبل
اهلداية وابتعدوا ما استطعتم عن طريق اآلثام وارتكاب املحرمات ،فإن

تورط العبد وخرج من جادة النجاة بارتكاب ذنب ما ،عليه املسارعة إىل

العودة مهتدي ًا بالتوبة واالستغفار الذي فيه رضا اهلل ورضا رسوله
واألئمة املعصومني.

و يف ختام بحثنا نروي هذه الرواية التي ختتزل كل القول بعبائرها

النورانية عن أيب عبداهلل االمام الصادق ،قال« :قال رسول اهلل:

أربع من كن فيه وكان من قرنه إىل قدمه ذنوبا بدهلا اهلل حسنات :الصدق
واحلياء وحسن اخللق والشكر»(((؛ وقوله« :بدهلا اهلل حسنات»

إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :إال من تاب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يبدل
اهلل سيئاهتم حسنات وكان اهلل رحيام﴾.

(((

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل تعاىل عىل رسوله حممد وآله

الطيبني الطاهرين.

((( وسائل الشيعة.167 / 12 :
((( سورة الفرقان.96 :

قائمة املراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2تفسري القمي..........................عيل بن إبراهيم القمي.
 .3امليزان يف تفسري القرآن .........السيد حممد حسني الطباطبائي.
ُ
حلر العاميل.
 .4وسائل الشيعة............
الشيخ محُ ّمدْ بن احلسن ا ُ
 .5بحار االنوار ......................الشيخ حممد باقر املجليس.
 .6الكايف .................................ثقة االسالم الكليني.
 .7منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ........حبيب اهلل اخلوئي.
 .8هنج البالغة ................................رشح حممد عبده.
 .9األمايل .................شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس.
 .10منهاج الكرامة يف معرفة االمامة.............العالمة احليل

احلسن بن يوسف بن املطهر.
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 .11روض��ة ال���واع���ظ�ي�ن ............الشيخ حممد بن الفتال

النيسابوري الشهيد.

 .12علل الرشايع .......الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني

بن بابويه القمي
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