أخالق

شرائط التوبة ()3
بقلم :سماحة المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي ـ دام ظله ـ

ال�شرط الثالث:

ووجل من م�ؤاخذة اهلل له �إن لم تقبل توبته لق�صور �أو تق�صير في �أداء معناها
�أن ال ين�سى الإن�سان ذنوبه ويتذ ّكرها دائم ًا ليكون على ٍ
خوف ٍ
فيظل الندم يع�صر قلبه فيح ّثه على االبتعاد عن مخالب ال�شيطان وحبائل نف�سه الأ ّمارة بال�سوء ،وقد روى الكليني (ر�ضوان اهلل عليه) عن بع�ض
�أ�صحاب الإمام ال�صادق  0قال� :سمعته يقول �إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله اهلل به الجنة.
قلت :يدخله اهلل بالذنب الجنة؟
قال :نعم� ،إنه يذنب فال يزال خائف ًا ماقت ًا لنف�سه ،فيرحمه اهلل فيدخله الجنة(.)1
وي�ستف ��اد م ��ن الرواي ��ات �أنَّ اهلل �سبحانه ال يترك عب ��ده الم�ؤمن ليغفل عن ذنوبه ومعا�صيه لي�ستم ّر في الن ��دم على ما �صدر منه والرجاء
للمغفرة منه ،ففي مقام التوبة ينبغي للعبد �أن يذكر ذنوبه ويق ّر بها ويعترف بتق�صيره تجاه �سيده ،وقد روي �أن االعتراف بالذنوب مع الندم
مقارن� � ًا لطل ��ب العف ��و والتجاوز يجلب المغفرة من اهلل وي�ستجل ��ب رحمته تعالى ،فقد روي عن الإمام الباق ��ر (�سالم اهلل عليه) قال :واهلل ال
ينجو من الذنب �إال من �أق َّر به(.)2
وكذلك روي عنه  :0ال واهلل ما �أراد اهلل من النا�س � اّإل خ�صلتين� :أن يقروا له بالنعم فيزيدهم ،وبالذنوب فيغفرها لهم(.)3
وعن الإمام ال�صادق � 0أنه قال� :إنَّ اهلل يحب العبد �أن يطلب �إليه في الجرم العظيم ويبغ�ض العبد �أن َي�ست ّ
َخف بالجرم الي�سير(.)4
وروي عن الإمام ال�صادق (�سالم اهلل عليه) :واهلل ما خرج عبد من ذنب ب�إ�صرار وما خرج من ذنب � اّإل ب�إقرار(.)5
وال ��ذي ّ
توغ ��ل في المعا�صي وا�ستولت ظلم ��ة ذنوبه على نور عقله وا�سو َّد باطنه و�أبعد في اقتحامه للموبقات يغفل عما �صدر منه من الموبقات
ف�ل�ا يع ��رف �أولئ ��ك الذين �أكل �أموالهم �أو هتك �أعرا�ضهم �أو �أباح دماءهم �أو تو ّرط في قتلهم وين�سى الم�ؤمنين الذين اغتابهم �أو ارتكب الف�ضائح
تجاههم �أو المعا�صي التي ّ
توغل فيها بينه وبين ربه ،فربما تجده موفور النعمة وا�سع الحال يرعى في نعم اهلل �سبحانه لي ًال ونهار ًا غاف ًال عن �أنه
ا�ستدراج ،و�إلى مثل ه�ؤالء ي�شير قوله �سبحانه } :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ| [الأنعام ،]44 :و�إلى مثل ه�ؤالء ي�شير قوله �سبحانه �أي�ض ًا } :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ| [الأعراف.]182 :
وهذا ال يعني �أنه قد �أغلق في وجهه باب التوبة ،بل يعني ذلك �أنه ل�سوء اختياره وقبح �سريرته قد �صرف وجهه عن رحمة اهلل تعالى ،و�أ�سل�س
نف�س ��ه لقي ��ادة ال�شيط ��ان ،وا�ستولت عليه �شقوته التي اختارها بمح�ض �إرادته � ،اّإل �أن اهلل �سبحانه ال يقطع رحمته عنه فيوقفه بين حين و�آخر على
حجة عليه.
الحجة البالغة عليه وال يكون لعبده ّ
ما يمكن �أن يهتدي به ليكون له تعالى ّ
ال�شرط الرابع:

ت�شجعه وت�س ّهل له �سبل المعا�ص ��ي وينف�صل عن �أولئك الذين كان معهم
�أن يبتع ��د ع ��ن تل ��ك الظروف التي كان يعي�شها �أي ��ام المع�صية وكانت ّ
�أي ��ام المعا�ص ��ي لئ�ل�ا يذ ّكروه بتلك الل ّذة الخيالية التي كان ي�ست�أن�س بها حين ارتكاب المعا�صي ،ولع� � ّل �إلى هذا المعنى ي�شير قوله تعالى } :ﭟ
حينئذ معهم ربما ي�ساعده
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ | [الن�س ��اء ،]75 :نع ��م �إن كان ��ت تلك المجموعة تابت ورجعت �إلى اهلل تعال ��ى فالبقاء
ٍ
على اال�ستمرار في التوبة واال�ستغفار فذلك �أمر �آخر.
ال�شرط الخام�س:

�أن يت ��دارك م ��ا فات ��ه من العبادات �أيام ال�صبوة والمعا�صي من �ص�ل�اة و�صوم وغيرهما من العبادات ،بل ي�سعى في تكرار ما قد �أدّاه من تلك
العب ��ادات زي ��ادة ف ��ي االحتياط لدينه� ،إذ ال يعلم قبول تلك الأعمال ،بل العبد العادي غير المع�صوم يحتمل �أن ال تكون �أعماله �صحيحة فيعيدها،
بل قد فعل هذا المعنى غير واحد من علمائنا الأجالء ،فروي �أن العلاّ مة الحلي (�أعلى اهلل درجاته في عليين) �أعاد �صلواته كلها ثالث مرات ثم
�أو�صى ولده فخر المحققين (ر�ضوان اهلل عليه) ب�إعادة �صلواته و�صومه زياد ًة في االحتياط ،وهكذا كانت و�صية �سيدنا الأعظم ال�سيد �أبو القا�سم
الخوئي �إلى نجله العلاّ مة ال�سيد محمد تقي الخوئي (ر�ضوان اهلل تعالى عليهما) ،بل حتى ولو علم �أن �صالته مث ًال كانت �صحيحة مع ذلك يكفي
في �إعادتها جلب ًا لالحتياط �أنها لم تكن كما ينبغي مع التوجه وااللتفات وح�ضور القلب بالنحو المطلوب من العبد ومعلوم �أنه قد ورد �أنه ال ُيق َبل
والتوجه �إلى اهلل �سبحانه.
من ال�صالة � اّإل ما كان مع الإخال�ص
ّ
ث ��م بع� ��ض المعا�ص ��ي مما له ارتباط بالعباد قد ال تكون متعلقة بالأموال بل تكون متعلقة بالأنف�س والأعرا�ض ك�أن يكون قد اغتاب �أحد ًا �أو
طعنه بتهمة �أو َق َّل َل من قدره في مورد من الموارد فال عذر له وال ي�ستحق الغفران من اهلل �سبحانه ما لم ي�ستوهب ذلك ممن �أ�ساء �إليه �إذا
كان ذل ��ك ممكن� � ًا ول ��و اقت�ضى ذلك الخ�ضوع واالعتراف بالمع�صية �أمام ذلك الذي ُظ ِل � َ�م بهذه الأعمال ،ف�إن الخ�ضوع لحظة �أمام بع�ض عباد
عده بع�ض الجهال عار ًا ولكن قال �سيد ال�شهداء (�سالم اهلل عليه):
اهلل �أهون و�أ�سهل من خزي يوم القيامة ،و�إن َّ
الموت �أولى من ركوب العار
والعار �أولى من دخول النار
وال ع ��ار وال خ ��زي ف ��وق خزي دخ ��ول النار ،قال اهلل �سبحانه حكاية ع ��ن دعاء الم�ؤمنين المخل�صي ��ن } :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ | [�آل عمران.]192 :
ال�شرط ال�ساد�س

�أن يطلب من اهلل العفو والغفران مع االعتراف بالتق�صير وي�ستمر في ذلك.
واعلم يا �أخي �إن اال�ستغفار عبادة وال يخلو العبد العادي من وجوبه لعدم خل ِّوه من المعا�صي والمزالق ،وهو و�إن وجب عليه رجاء اهلل �سبحانه
� اّإل �أ ّنه ينبغي �أن نعلم �إنَّ ما فات العبد من عمره �أثناء المع�صية ال يمكنه تداركه ،ف�إن ما يفعله من اال�ستغفار حال التوبة �إنما هو في وقت من
العمر غير الذي ارتكب فيه المعا�صي ،فلو نظر العبد وت�أمل في خ�سارة ذلك الوقت الذي ق�ضاه في البعد واالبتعاد من �ساحة رحمته تعالى لكفى
في �أن يبكي طول حياته ولو بكى لما �أمكن تدارك ذلك �أي�ض ًا.
نعم قد ورد �أن التائب من الذنب كمن ال ذنب له.
�أو ًال� :إنه ورد فيمن ُق ِبلت توبتُه وا�ستجيب ا�ستغفا ُره و�أ ّنى لك العلم بذلك؟!
وثانياً� :إنّ �أق�صى ما يتحقق للعبد بالتوبة هو محو تلك المع�صية و�إحباط تلك الجريمة من �صحيفة �أعماله ،لكنه قد خ�سر الوقت الذي �صرفه
في المع�صية فال ُت َع َّو�ض تلك الخ�سارة.
ث ��م ال يت ��م اال�ستغفار � اّإل بعد �إحراز �س ��ت مراحل ،وقد بينها �سيد الأو�صياء (�سالم اهلل عليه) حيث قال لقائل بح�ضرته �أ�ستغفر اهلل (ثكلتك
معان� :أولها :الندم على ما م�ضى.
�أُمك �أتدري ما اال�ستغفار؟ اال�ستغفار درجة الع ّليين وهو ا�سم واقع على �ستة ٍ
والثاني :العزم على ترك العود �إليه �أبد ًا.
والثالث� :أن ت�ؤدّي �إلى المخلوقين حقوقهم حتى تَلقى اهلل �أمل�س لي�س عليك تبع ٌة.
الرابع� :أن تعمِ د �إلى كل فري�ضة عليك َ�ض َّيعتها فت�ؤديها.
ُل�صق الجلد بالعظم وين�ش�أ بينهما لحم جديد.
ال�سحت فتُذيبه بالأحزان حتى ت ِ
والخام�س� :أن تَعمد �إلى ال ّلحم الذي نبت على ُّ
وال�ساد�س� :أن تُذيق الج�سم �ألم الطاعة كما �أذقته حالوة المع�صية ،فعند ذلك تقول �أ�ستغفر اهلل(.)6
واعل ��م ي ��ا �أخ ��ي �أ َّن ��ا َق َّدمنا بع�ض الكالم حول المعاني الثالثة الأول ��ى :الندم على ما م�ضى والعزم على ترك الع ��ود و�أداء الحقوق �إلى �أهلها،
وينبغي �أن ن�شير �إلى بع�ض ما يرمي �إليه كالمه (�سالم اهلل عليه) في الثالثة الأخيرة.
قول ��ه �( :0أن تعم ��د �إل ��ى كل فري�ضة عليك �ض َّيعتها فت�ؤديها) الظاهر �أنه ال يق�صد بذل ��ك مجرد عدم الإتيان بالفري�ضة ،ف�إنَّ الت�ضييع كما

يتحق ��ق بع ��دم الإتيان بها �أو عدم �صحتها من حيث الأجزاء وال�شرائط ،كذلك ي�صدق �إذا خلت الفري�ضة من روحها وهي الإخال�ص والتوجه ،ب�أن
ال تكون ال�صالة تحقق معنى المعراج ولم تحقق القربة المطلوبة للعبد من وراء الفري�ضة وال تعمل تلك الفري�ضة عملها لو كانت بالنحو المطلوب
ب�أن ال تكون ناهية عن الفح�شاء والمنكر والبغي فهي �ضائعة.
ال�سحت) فيمكن �أن يكون �إ�شارة �إلى معنيين:
و�أما قوله �( :0أن تعمد �إلى اللحم الذي َن َبتَ على ُ
�أحدهما :وهو الظاهر في النظر البدوي وهو �أن يكون الإن�سان قد � َ
أكل حرام ًا فنبت لحمه من ذلك الأكل المح ّرم.
والمعن ��ى الثان ��ي� :إنّ نب ��ات اللحم كما يفتق ��ر �إلى الغذاء كالم�أكول والم�شروب كذلك يفتقر �إلى االنتعا� ��ش الروحي النف�سي ،فالطعام مهما
كان �صالح ًا لتغذية البدن فما لم يقترن معه الن�شاط الروحي لم ينفع ذلك الطعام وقد ثبت بالتجربة وببيان الأطباء �أن �أكل الطعام في حالة
الع ��ذاب الروح ��ي والحزن �أو الخوف ال ينفع للبدنُ ،
ق�ص�ص نجدها في مظا ِّنها ،ف�إذا كان الإن�سان م�شتغ ًال بالمعا�صي
وذ ِك َرت في ه ��ذا المعنى
ٌ
ومندفع� � ًا �إليه ��ا كان انتعا� ��ش روحه نابع ًا من مع�صية اهلل تعالى وذلك يكون م�ساعد ًا بل م�ؤ ِّثر ًا قوي ًا في �إفادة ذلك الطعام ـ الذي هو في نف�سه
حالل  ـ نباتُ اللحم ،فال�سحت �إذن هو عبارة عن ذلك الن�شاط الروحي الذي كان هو الأ�سا�س في ت�أثير الغذاء في �إنبات اللحم ،وبهذا المعنى
عا�ص و�إن لم ي�أكل ما َح َّر َم ُ
اهلل.
الثاني ي�صح �ضرورة �إحراز المعاني ك ّلها في حق كل ٍ
ف�سر �ألم الطاعة ب�أمور:
و�أما قوله �( :0أن تُذيق الج�سم �ألم الطاعة كما �أذقتَه حالوة المع�صية) فيمكن �أن ُي َّ
وح ْب�سها عن المباحات التي
�أو ًال :بما يبدو في النظر ال�سطحي �إن الواجبات تكاليف �شرعية فيها كلفة فيالزمها � ُألم التعب و� ُألم َم ْنع النف�س َ
الحاج في �أعمال
يج ��ب تركه ��ا �أثن ��اء تلك الواجبات مثل ما يحرم على الم�ص ّلي �أثناء ال�صالة وما يحرم على ال�صائم �أثناء ال�صوم وما يمنع عن
ّ
الحج والعمرة ،فيكون الألم من جهتين التعب والم�شقة و�ألم االبتعاد من تلك المباحات التي تتوق �إليها النف�س الب�شرية بمقت�ضى الطبع النا�سوتي.
يح�سها كل ذي �إح�سا�س �سليم حين وقوفه �أم ��ام �سيده الذي قد تم َّرد عليه وخرج عن طاعته
وثاني� �اً� :أن ي ��راد بالأل ��م �أل ��م الخزي والندامة التي ّ
وتجا�س ��ر عل ��ى جناب ��ه ،ومعل ��وم �أن هذا الألم روحي وهو �أق ��وى بكثير من الألم الج�سدي ال ��ذي �أ�شرنا �إليه في المعن ��ى الأول ،ولذلك ُن ِقل عن بع�ض
يح�سه من رفع الج�سم الثقيل ،لأنَّ الأول ثقيل على الروح والثاني
الحكم ��اء �أن ��ه ق ��ال �إنَّ ما يح�س به الإن�سان من مجال�سة �شخ�ص م ��ا ثقيل �أ�شد مما ّ
ثقيل على الج�سد ،ولع ّل ج َّل العقالء يتحملون الآالم الج�سدية والأتعاب البدنية برحابة �صدر تخ ّل�ص ًا من الألم الروحي والنف�سي.
وثالثاً� :إنَّ ال�صالة وغيرها من العبادات بالقيا�س �إلى المطيعين والمخل�صين ت�س ِّبب لذ ًة روحي ًة عظيم ًة وت�س ِّبب لهم راح ًة لي�س وراءها راحة،
ولذل ��ك روي �أن ر�س ��ول اهلل  ربم ��ا يكون مع �أ�صحابه يتحدث فيح ّل وقت ال�صالة فيقول لم� ِّؤذنه بالل� :أرحنا يا بالل .فكانت راحته  في
ال�ص�ل�اة لأنّ ق ��رة عين ��ه فيها ،و�أما بالقيا�س �إلى الع�ص ��اة والنا�س العاديين �أمثالنا فال�صالة وغيرها من العب ��ادات ل�شدة ما َّ
توغلنا في المعا�صي
وابتعدن ��ا ع ��ن جن ��اب قد�سه تعال ��ى نتيجة ما احتطبنا على ظهورن ��ا من الخطايا فانطبعت نفو�سن ��ا على خالف ما ينبغي �أن تك ��ون عليه �أرواحنا
واظلم م ��ا كان م�ستنير ًا ،فال�صالة تكون قلع ًا لهذه
�وج م ��ا كان م�ستقيم ًا ،وتوغلت الأو�ساخ فيم ��ا كان نظيف ًا ،وت�شتَّت ما كان ملموم ًا
ّ
وحياتن ��ا ،فاع � َّ
الق ��اذورات وتعدي�ل ً�ا لذل ��ك االعوجاج وتبيي�ض ًا لذلك ال�سواد فهي بمنزلة الدواء ال ُمزيل للمر�ض والمواد الكيماوية التي تعمل عمل التيزاب في قلع
فنح�س بالألم من فعل تلك العبادة.
تلك المفا�سد التي �أوغلت نفو�سنا فيها
ُّ
ثم اال�ستغفار له �أوقات �أهمها اثنان:
�أحدهم ��ا� :أن ي�ستغف ��ر الإن�س ��ان عقي ��ب كل مع�صي ��ة �أو حينما يلتفت �إل ��ى نف�سه و�صنيعه ،فقد ورد م ��ا معناه �إنَّ من كان ف ��ي �صحيفة �أعماله
اال�ستغفار مع كل مع�صية غفر اهلل له.
الثاني :ال�سحر حيث مدح اهلل �سبحانه الم�ستغفرين بالأ�سحار ،ولع ّل المق�صود بذلك �صالة الوتر عقيب �صالة التهجد.
ّ
المف�ضلة للدعاء كما ال ينبغي �أن يغفل �أحد عن �أن معنى
وينبغ ��ي �أن نعل ��م �أن اال�ستغف ��ار نوع دعاء فعلى الإن�سان الم�ستغف ��ر �أن يتح ّرى الأوقات
اال�ستغف ��ار ال يتح ّق ��ق � اّإل ب� ��أن يلتفت الم�ستغفر �إلى نف�سه كمذنب مفتقر �إلى عطف ربه ويلتفت �إل ��ى الذنب �أو الذنوب التي احتطبها على ظهره ولو
بنح ��و الإجم ��ال ويك ��ون متوجه ًا ب�إخال�ص �إلى م ��واله الذي �أذنب تجاهه وتجا�سر على جنابه وتم َّرد عليه مع االعتق ��اد الجازم بعطفه ورحمته ووعده
بالغفران و�أوامره ال ُم ِل َّحة بطلب المغفرة ،وبدون هذه المعاني التي �أ�شرنا �إليها ال يتحقق معنى اال�ستغفار.
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