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 سةـالمؤّسكلمة 

 
 

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 
احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم ىلع خري األنام واملرسلني 

 أيب القاسم حمّمٍد وىلع آهل الطّيبني الطاهرين، وبعد.
تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من أهّم داعئم شخصـّية اإلسسـان 

وعالقتـه هـه، وتمّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد نظرته العامة للكون 
وهلا تأثري مبارٌش ىلع مساره السلويّك وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط 
احلياة اليّت يعيشها، ٰهذا ىلع صعيد الفرد، وأّما ىلع صـعيد املجتمـع 
فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة تـنعكس ىلع ممـل العالقـات هـني 

القتصـاديّة أفراد املجتمع، كما أنّها حتّدد نـو  انلظـم لالسياسـّية وا
 واالجتماعّية( اليّت حتكم تلك العالقات.

وىلع ٰهذا فاملنظومة الفكرّية والعقديّة تتحّكم همصري اإلسسـان، 
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فإّما أن تصنع هل سعادًة واستقراًرا وحياًة كريمـًة، ومّمـا أن تغرقـه يف 
 شقاٍء وفوىض ومذالٍل.

فينبيغ لإلسسان أن يعتن هعقيدتـه، وأن يطمـّ  لسـالمتها مـن 
 االحنراف والتشويه، وأن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فايلوم ويف ظّل الظروف الراهنة الّـيت يعيشـها العـالم اإلسـالّ  
، ندرك أّن هناك تهديًدا كبرًيا  بشلٍك اعمٍّ، وبدلنا العراق بشلٍك خاصٍّ
للفكر والعقيدة اإلسالمّية احلّقـة ومـن دوائـر فتلفـٍة، وسستشـعر 

متمعنا املاّسة وامللّحة بليان معالم العقيدة الصحيحة، ورفـع حاجة 
 الشبهات اليّت ألبست ىلع هعض انلاس عقائدهم.

من هنا جاء مرشو  مؤّسسة ادليلل للبحوث وادلراسات العقديّة 
اتلاهعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ تلبيًة لٰهذه احلاجـة، ويلحمـل ىلع 

شبهات، واتلأكيد ىلع العقائد احلّقة اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي دلفع ال
هالوسائل واإلماكنّيـات املتاحـة؛ وٰذلـك للمسـاهمة يف سـّد الفـرا  

 الفكرّي العقدّي اّّلي يعاين منه املجتمع.
روعنا أسـلوب ابلحـ  ـومن أهرز تلك الوسائل املعتمـدة يف مشـ

وفق رؤيٍة علمّيٍة موضوعّيٍة، وخبطاٍب سلٍس شّيٍق يتناغم مع أغلـب 
ئح املجتمع، فاكن قرار املجلس العليّم املوّقر يف املؤّسسة إطالق رشا

مرشو  سلسلة الكّراسة العقديّة، ويه مؤلّفـاٌت مـوجٌٌة يف شـ ها 
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وحجمها، كبريٌة يف مضمونها وأهدافها؛ ملعاجلة موضـواعٍت حمـّددٍة، 
 وحسب احلاجة الفعلّية.

ن مـن قبـل ونتيجًة ملا يطرح يف الساحة الفكرّيـة يف ٰهـذا الٌمـا
هعض اجلهات والشخصّيات ذات املشاريع الفكرّيـة املنحرفـة عـن 

ر األفاكر املعادية لالعتقاد ادليـّن، ـجاّدة الصواب وأتباعهم، من سش
وحماولة فصل ادلين عن احلياة، واتلعّرض لشخصـّيات للـة أرار 

ولعصـمتهم؛ فقـد رأت املؤّسسـة  الويح من األنبياء واألويلاء 
 من ابلحوث ىلع شلك كّراسـاٍت توّضـح حقيقـة م ـل طرح مموعةٍ 

تلك األفـاكر واألطروحـات، فـاكن منهـا ٰهـذه الكّراسـة املوسـومة 
 (.املعصومني استغفار  إشاكيلةل

وختاًما تتوّجه مؤّسسـة ادليلـل هالشـكر اجلٌيـل ملسـؤول وحـدة 
اتلدوين املوسويّع فيها ادلكتور حمسن حمقق؛ ملا هذهل من جهٍد قّيٍم يف 
كتاهة ٰهذا ابلحـ ، ونرجـو هل اتلوفيـق والسـداد، واحلمـد هلل رّب 

 العاملني، وصّّل اهلل ىلع سّيدنا حمّمٍد وآهل الطّيبني الطاهرين.
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 مقّدمٌة

 
 
كرث اليّت حب ت يف أ ةهمّ ّية املالكمالسائل امل من ءنبياألا ةعصمإّن 

  ًة.دمتعدّ  ّيةونقل ةً يّ ل عقلئن دالومت ّ وذكر هلا امل ّية،الكمالكتب ال
ر إىل ـإّن اهلــدف األصــيّل مــن هع ــة األنبيــاء هــو هدايــة البشــ

هأدائهـا.  –سـبحانه  –احلقائق، وتعريفهم هالوظائف اليّت أمرهم اهلل 
لك، ورأى اإلسسان أّن مـن يوصـل إيلـه اتلعـايلم ومذا اكن األمر كذٰ 

عون انلـاس ّية غري ملزتٍم هها، وأّن الرسل يعملون خالف ما يداإلهلٰ 
إيله، فمن حّق انلاس أن يعّدوا عمل الرسل متناقًضـا مـع أقـواهلم، 
ومذذاك لن يصبح الرسل معتمدين عند انلاس، ولن يتحّقـق مطلًقـا 

 اهلدف األصيّل من هع تهم. 
ولّما اكن عدم عصمة األنبياء يضع عالمات استفهاٍم كبريٍة أمـام 

ه إىل انلاس، ولّما كّنـا إليصال وحي -تعاىل  -اختيارهم من قبل اهلل 
نواجه هعض الروايات احلاوية ىلع تعـاهري تـويح هـاع اف األنبيـاء 
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هاّلنب وطلب العفو؛ فال شّك أن خيطـر يف ذهـن العلمـاء السـؤال 
 أو ذنـٍب  أّي  مـن معصـومني  واألئّمـة األنبياء اكن اتلايل: إذا
 نلا وكيف واتلقصري، هاخلطإ هلل اع افهم توجيه يمكن فكيف خطإٍ،
 خيطئون؟ وال معصومني كونهم مع ادلائم استغفارهم نوّجه أن

ذه التسـاؤالت، ذه املقالة املختصـرة اإلجاهة عن ٰهـنتناول يف هٰ 
وسنستعرض اآلراء املختلفة اليّت كتبت هصدد األجاهة عنهـا، واهلل 

 ويّل اتلوفيق.

 الشبهة تفصيل

صطفاهم اهلل قد ا ة املعصومني أنبياء اهلل واألئمّ  أنّ  ال شّك 
 هني مـن أّي هلداية اخللق، وٰهذا يلٌم عصمتهم، حبي  يكونون منّ 

، وال يستطيع الشـيطان أن ينفـذ احنراٍف  وبعيدين عن أّي  ،معصيةٍ 
تِـَك  قَـاَل : يف قسمه الشيطاناست ناهم ؛ وّلا وسيلةٍ  فيهم هأّي  ٌَّ ََهِِع
ْغِوَينَُّهمْ 

ُ
ْْجَِعنَي  أَل

َ
 .1الُْمْخلَِصنيَ  ِمنُْهمُ  ِعبَاَدكَ  إاِلَّ  أ

وبانلظر إىل ماكنة األنبياء والعصمة اليّت حيملونها سيطرح دائًمـا 
سؤاٌل عن سبب استغفارهم، وملاذا ورد ىلع لسان األنبيـاء يف هعـض 

                                                        

 .83و 82سورة  ص:  -1
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اآليات واألدعية استغفار عن ذنـوٍب أو أخطـاٍء قـد ال يـتالءم مـع 
 اصـِ  فَ  :ماكنتهم، ومن ْجلته ما خاطب هه اهلل نبّيه حمّمـًدا 

ــب   ِفرْ تَغْ َد اهلِل َحــقو واْســْعــنَّ وَ إِ  ــَك وَس نِب ــ حْ ِّلَ ــحِبَْم ــَك هِالْ ِد َرب   َعش 
 .(1)رِ اـكَ هْ اإْلِ وَ 

 يف داعء كميٍل: وكذا قول أمري املؤمنني عيلٍّ 
هّم اغفر يل اّلنوب هّم اغفر يل اّلنوب اليّت تهتك العصم... الل  الل  »

ّّ ذنـٍب أذنبتـه وّخ خطيئـٍة هـاليّت حتـبس ادلاعء... الل   ّم اغفـر يل 
 «. أخطأتها

ّّ ما تقّدم ما ورد يف لالاكيف( عـن حمّمـد هـن  وأكرث رصاحًة من 
 سليمان عن أهيه يقول:

يِب احْلََسِن ُموََس هْـِن َجْعَفـٍر »
َ
ْمـَواهِلِ  َخرَْجُت َمَع أ

َ
إِىَل َبْعـِض أ

ـا فَـرَ  ْهِر، فَلَمَّ ُقـوُل َفَقاَم إِىَل َصاَلِة الظُّ َُ َِّ َسـاِجًدا فََسـِمْعتُُه  َ  َخـرَّ هلِل
يٍن َوَتَغرَْغُر ُدُموُعـهُ  ٌِ : "رَب  َعَصـيْتَُك هِِلَسـايِن َولَـْو ِشـئَْت هَِصوٍْت َح

ــ ــيْتَُك هِبََص ــتَِن، وََعَص ْخرَْس
َ
ــَك أَل تِ ٌَّ ــَك ـوَِع تِ ٌَّ ــئَْت وَِع ــْو ِش َ ِري َول
ــِن، ْكَمْهتَ

َ
َــ أَل َِ َول ــْم ــَمْمتَِن، وََعَصــيْتَُك بَِس ْص

َ
ــَك أَل تِ ٌَّ ــئَْت وَِع ْو ِش

                                                        

 .55سورة اغفٍر:  - 1
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تَِك لََكنَّْعتَِن، ٌَّ وََعَصيْتَُك هِـرِْجيِل َولَـْو  وََعَصيْتَُك بِيَِدي َولَْو ِشئَْت وَِع
تَِك جَلََذْمتَِن  ٌَّ تَِك لََعَقْمتَِن،  ِشئَْت وَِع ٌَّ وََعَصيْتَُك هَِفْرِِج َولَْو ِشئَْت وَِع
ْنَعْمَت هَِها َعيَلَّ َولَـيَْس ٰهـوََعَصيْتَُك ِِبَِميِع جَ 

َ
اَءَك َواِريِح الَّيِت أ ٌَ َذا َجـ

ُقوُل: "الَْعْفَو الَْعْفَو". قَـاَل:  َُ ٍة َوُهَو  لَْف َمرَّ
َ
ْحَصيُْت هَلُ أ

َ
". قَاَل: ُثمَّ أ ِمن 

يٍن  ٌِ ُقـوُل هَِصـوٍْت َحـ
َُ رِْض فََسِمْعتُُه َوُهَو 

َ
َمَن هِاأْل ُْ

َ
ُه اأْل لَْصَق َخدَّ

َ
: ُثمَّ أ

ُه اَل "هُؤُْت إيَِلَْك هَِذنِِْب، َعِملُْت ُسوًءا َوَظلَْمُت َنْفِِس فَـاْغِفْر يِل  ، فَإِنَـّ
يَْسـ
َ
ُه اأْل لَْصَق َخدَّ

َ
اٍت، ُثمَّ أ نُوَب َغرْيَُك يَا َمْواَلَي" ثاََلَث َمرَّ ْغِفُر اّلُّ َر ـَُ
َساَء َواقَْ َ 

َ
ُقوُل: "ارَْحْم َمْن أ َُ رِْض فََسِمْعتُُه 

َ
َواْستاََكَن َواْعـَ ََف"  َف هِاأْل

َسه
ْ
اٍت، ُثمَّ َرَفَع َرأ     .(1ل«ثاََلَث َمرَّ

ذه االع افات واالستغفارات؟ هل اهلدف منها ّر يف هٰ ـفما هو الس
تعلييمو وتربويو كما هـو احلـال يف هعـض احلـوارات ذات األهـداف 

 ال بوّية، أو هناك وجٌه آخر يفّسـرها.

 الجواب عن الشبهة

ذا الصدد، سنتعّرض هلا تبااًع، وهناك أجوبٌة عديدٌة طرحت يف هٰ 
ذه األجوبة ال تتناىف مـع هعضـها، ويمكـن أن علًما أّن الك ري من هٰ 

                                                        

 .326، ص3ال ين، حمّمد هن يعقوب، الاكيف، ج - 1
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 تكون هأْجعها صحيحًة كما هو آٍت:
أي  -إّن اّلنب واملعصـية والـرجس ومـا يقاهلهـا  اجلواب األّول:

األخالقّيــة  اجتنــاب اّلنــوب، والطاعــة هلل ىلع فتلــف األصــعدة
يه أموٌر سسـبّيٌة، ويمكـن تقييمهـا  –واالجتماعّية وال بوّية وغريها 

ــة  ــل اّلاتّي ــراد دة ىلع حــدٍة، ومىل العوام ــانلظر إىل ظــروف األف ه
واملحيطّية للكٍّ منهم، اكلعمر واملرحلـة ادلراسـّية والقـّوة اجلسـمّية 

عوامل، ونتيجة  لك منوالقدرة املايّلة ومّيان انلمّو الفكرّي وغري ذٰ 
ــ ــدير ٰه ــتكون تق ــيم س ــوبيخهم اتلقي ــكرهم أو ت ــراد وش ؤالء األف

وتقريعهم، فيف األمور االجتماعّية كبناء مدرسـٍة أو مشـً  مـ اًل، 
ذا الغرض، وتّ   فـرٌد فقـرٌي نرى أنّنا إذا أرادنا أن جنمع اتل اّعت لهٰ 

ينما نرانـا ذا الفقري حمّل تقديٍر واح اٍم، ههمبلٍغ بسيٍط، فسيكون هٰ 
ذا املبلـغ اّّلي تـّ   هـه نذّم فرًدا ذا ثروٍة كبريٍة تـّ   هأضـعاف ٰهـ

.  الفقري، مع أنّه جاء للمساعدة يف إجناز مرشوٍ  خرييٍّ

واحلال نفسه يف رفع األثقال، فالوزن اّّلي نتوّقع لله من طفـٍل 
ضعيٍف أقّل هك رٍي منه من رّباٍ  معـروٍف، وكـذا احلـال يف املسـائل 

خالقّية واالجتماعّية، فالسلوك اّّلي نتوّقعـه مـن القـروّي األّ ّ األ
ى دهـًرا يف املدينـة، ـخيتلف ك رًيا عّما نتوّقعه من املديّن اّّلي قضـ

واعش يف أجواء اتلعليم واثلقافة. ويمكننـا أن نتغـاىض عـن العمـل 
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القبيح الصادر من الفرد اجلاهل، هيد أّن األمر فتلٌف مـع العـالم، 
ويعّد عيبًا إذا  –هل فضيلًة  –من عمٍل ال يعّد عيبًا دلى العاّمة فكم 

 صدر من شخٍص اعلٍم.

ومن خالل األم لة الساهقة نقول إّن العمـل اّّلي يعـّد عنـد اهلل 
ذنبًا يعاتب عليه الفرد، واّّلي يعّد معروفًا يؤجر عليه، تبًعا لطبيعة 

ما جاء يف الروايـات إيمان الفرد ومّيان معرفته هاهلل تعاىل. وحبسب 
فإّن اإليمان ذو درجـاٍت كـدرجات السـلّم، فقـد يكـون امـرٌؤ ىلع 

، فالعمـل اّّلي (1لكـذاادلرجة األوىل، وآخر ارتىق إىل العـارشة، وهٰ 
ننتظره من الفرد اّّلي ارتىق إىل الرتبة العارشة خيتلف ك رًيا عنه من 

 الفرد اّّلي يقع ىلع الرتبة األوىل.
الروايات أّن إيمان أيب ذرٍّ ىلع ادلرجة اتلاسعة، وقد جاء يف هعض 

وميمان سلمان ىلع العارشة، والفرق هني هـاتني الـرتبتني يصـل إىل 
لو علم أهو ذرٍّ ما يف قلب سلمان »يقول:  درجٍة جعلت املعصوم 

 «.لقتله
ومذا اكنت درجات إيمان غري املعصومني متفاوتًة إىل ٰهذا احلـّد، 

                                                        

 .45، ص 2الاكيف، ج  د هن يعقوب،ال يّن، حممّ انظر: ـ 1
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اوتها هـني األنبيـاء وسـائر املـؤمنني؟ي وكيـف فكيف هو احلال يف تف
مـع غـريهم مـن األنبيـاء؟ ومىل أّي  تتفاوت درجات املرسلني 
عن غريهم؟ مـاذا عـن ماكنـة انلـِّب  مًدى خيتلف أولو العٌم 

 ؟واألئمة املعصومني  األكرم 
ذا احلسـاب فإذا عّد عمٌل ما ذنبًا لفاعله، فال هّد أن يتناسب ٰهـ

فات واملراتب ]املذكورة أعاله[، فيفّّس عملـه ذنبًـا ذه االختالمع هٰ 
 هاتلناسب مع مرتبة إيمانه.

إذا ما استغفروا، فٰهذا ال يعـن أنّهـم يسـتغفرون  فاألنبياء 
من اّلنوب العاديّة اليّت ينهون انلاس عن اق افها، هـل إّن ماكنـتهم 
إىل  جتعلهم يستغفرون ألدىن غفلٍة عن عظمة اخلالق، فرناهم يتوبون

 رّبهم كما جاء يف القرآن املجيد.
ذا اتلوجيه جاء يف دم هعض العلماء اكخلواجـة نصـري ادليـن وهٰ 
، واملحّدث اإلربيّل يف كتاهه لكشف (2ل، والفاضل املقداد(1لالطوسّ 

                                                        

 .17أوصاف األرشاف، ص انظر: الطوّس، نصري ادلين،  -1
األنوار اجلاليّلـة يف رشح الفصـول انلصـريّية، ص املقداد، انظر: الفاضل  - 2

107. 
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. وقـد قبـل (2ل، والعاّلمة الطباطبايّئ يف تفسـريه لاملـّيان((1لالغّمة(
، ونقل (3للالكم وذكره يف رشحه للاكيفذا اصدر املتأهّلني الشريازّي هٰ 

 دم املحّقق اإلربيّل الوارد يف كتاب لكشف الغمة(.
 يقول املحّقق اإلربيّل يف معرض رشحـه حليـاة اإلمـام مـوَس هـن 

يف سـجوده،  عن قضّية ادلاعء اّّلي داع هه اإلمـام  جعفر 
 ا:واّّلي جاء فيه تعاهري م ل: "رّب عصيتك هلساين" ونقلناه آنفً 

 مشـغولًة هـاهلل تكون أوقاتهم وتقريره أّن األنبياء واألئمة »
تعاىل، وقلوبهم مملّوًة هه، وخواطرهم متعلّقًة هاملإل األىلع، وهم أهـًدا 

ُه  :يف املراقبة. َكَما قَاَل  نََّك تََراُه، فَإِْن لَـْم تَـَرُه فَإِنَـّ
َ
"اْعبُِد اهللَِّ َكأ

إيله ومقبلون هكلّهم عليه، فمىت احنّطـوا  يََراَك". فهم أهًدا متوّجهون
عن تلك الرتبة العايلة واملنلة الرفيعة إىل االشتغال هاملأكل واملرشب 
واتلفّر  إىل انلاكح وغريه من املباحات عّدوه ذنبًا واعتقدوه خطيئـًة 
واستغفروا منه، أال ترى أن هعض عبيد أهناء ادلنيـا لـو قعـد وأكـل 

ى من سّيده ومسمٍع لاكن ملوًما عند ورشب ونكح وهو يعلم أنّ 
ً
ه همرأ

                                                        

 .254، ص 2كشف الغّمة، ج عيّل هن عيىس، انظر: اإلربيّل،  - 1
 .366، ص 6ان ىف تفسري القرآن، ج املّي الطباطبايّئ، حممدحسني،انظر:  - 2
 .132، ص 4رشح أصول الاكيف، ج ، حمّمد هن إهراهيم، صدر ادلينانظر:  - 3
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ا فيما جيب عليه من خدمة سّيده ومالكه، فما ظّنـك  انلاس ومقّّصً
 بسّيد السادات وملك األمالك.

ْسـتَْغِفُر هِانلََّهـاِر ذا أشار  ومىل هٰ 
َ
 قَلِِْب َومِين  أَل

: "إِنَُّه يَلَُغاُن ىلَعَ
ًة". ولفظة السبعني إنّم ، (1لا يه لعّد االستغفار ال إىل الـرينَسبِْعنَي َمرَّ

بنَِي"... فقد هان هٰهـوقَْوهُلُ  هَْراِر َسي ئَاُت الُْمَقرَّ
َ
ذا أنّـه اكن : "َحَسنَاُت اأْل

يعّد اشتغاهل يف وقٍت ما هما هو رضورٌة لألهدان معصـيًة يسـتغفر اهلل 
 .(2ل«ذا فقس ابلوايق، ولكّما يرد عليك من أم اهلامنها، وىلع هٰ 

 كن أن نوّيد ٰهذه انلظرّية هما سسب إىل اإلمام السـّجاد ويم
 يف لمناجاة املتوّسلني(:

ُّ  َماَكنٍ » نَْت الُْمَسبَُّح يِف 
َ
ُّ  َزَمـانٍ  ،أ َوالَْموُْجـوُد يِف  ،َوالَْمْعبُـوُد يِف 

َوانٍ 
َ
ُّ  َجنَـانٍ  ،َوالَْمْدُعوُّ هُِكل  لَِسانٍ  ،ُّ  أ ـُم يِف    ،َوالُْمَعظَّ

َ
 ْسـتَْغِفُركَ َوأ

ِ  ِمنْ 
ٍة هَِغرْيِ ِذْكِركَ  ُّ

سِْسـَك  ،َّلَّ
ُ
 َراَحٍة هَِغرْيِ أ

 ُّ وٍر  ،َوِمْن  ُّ  ُرُ َوِمـْن 
 ُشُغٍل هَِغرْيِ َطاَعتِ  ،هَِغرْيِ قُْربَِك 

 ُّ  .(3ل«َك َوِمْن 

                                                        

يف سسخة من املصدر: ال إىل الغني. املجلِّس، حممد هـاقر، حبـار األنـوار،   - 1
  .205، ص25ج

 . 254، ص 2كشف الغّمة، ج اإلربيّل، حمّمد هن عيىس،  - 2
 .151، ص 91حبار األنوار، ج حمّمدهاقر، املجلِّس،  - 3
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 يف ٰهذا الصدد:  مة الطباطبايئّ يقول العاّل 
هنالك خفايا من اّلنـوب  ولكّما دّق املسلك ولطف املقام ظهرت»

اكنت قبل حتّقق ٰهذا الظرف مغفـواًل عنهـا ال حيـّس ههـا اإلسسـان 
 امل ّف هاتلاكيلف، وال يؤاخذ هها ويّل املؤاخذة واملحاسبة.

إىل األحـاكم انلاشـئة  -فيما يعطيه ابلح  ادلقيق  -وينتيه ٰذلك 
وخاّصـًة يف حـال  -يف ظريف احلـّب وابلغـض فـ ى عـني املـبغض 

اعّمة األعمال احلسنة سيّئًة مذمومًة، ويرى املحّب إذا تاه  -غضب ال
يف الغرام واستغرق يف الوهل أدىن غفلًة قلبّيًة عن حمبوبه ذنبًا عظيًما، 
ومن اهتّم هعمل اجلوارح هتمام أراكنه، وليس إاّل أنّـه يـرى أّن قيمـة 

بوبه، أعماهل يف سبيل احلّب ىلع قدر توّجه نفسه واجنذاب قلبه إىل حم
فإذا انقطع عنه هغفلٍة قلبّيٍة فقد أعرض عن املحبـوب وانقطـع عـن 

 ذكره وأهطل طهارًة قلبه هٰذلك.
رورّيات احلياة مـن أكـٍل ورشٍب وحنوهمـا ـحىّت أّن االشتغال هض

يعّد عنده من اإلجرام والعصيان؛ نظًرا إىل أّن أصل الفعـل ومن اكن 
ّّ واحٍد واحـٍد مـن من الرضورّي اّّلي يضطّر إيله اإلسسان،  لٰكّن 

ٰهذه األفعـال االضـطرارّية مـن حيـ  أصـله اختيـاريو يف نفسـه، 
واالشتغال هه اشتغاٌل هغري املحبوب، ومعراٌض عنه اختياًرا وهو مـن 
اّلنب؛ وّٰللك نرى أهل الوهل والغرام وكذا املحٌون الكئيب ومن يف 
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 حنوهما. عداد ٰهؤالء يستنكفون عن االشتغال هأكٍل أو رشٍب أو
ــذا القبيــل ينــبيغ أن حيمــل  مــا رّبمــا يــروى  وىلع حنــٍو مــن ٰه

ّّ يوٍم سبعني  قلِب ىلع من قوهل: "إنّه يلغان عنه  فأستغفر اهلل 
 .(1ل«مّرًة"

أويلـاء  ابلعض لم يقبل ٰهذا اتلحليل، وأش وا عليه هـأنّ  هيد أنّ 
ّّ  –تعاىل  –اهلل  أعماهلم املباحـة  اكنوا يقصدون القربة إىل اهلل من 

هلل سبحانه، فلم  ادً املباحات عندهم اكنت تعبّ  يف ظاهرها؛ وّلا فإنّ 
هالنسـبة هلـم كسـائر  ايمكـن سسـميته مباًحـ يكن هنالك من عمٍل 

 .(2لالبرش
د اهن والسيّ  مة الرنايقّ ابلعض ومن ْجلتهم العاّل  أنّ  اجلواب اثلاين:

ٰهذا انلمـط  ا إنّ قالو –كما جاء يف كتاب لكشف الغمة(  – طاووٍس 
 ّ ؛ تعلـييمٍّ ذو هدٍف  –تعاىل  –ل أمام اهلل من االستغفار ومظهار اتلذل

علّموا انلاس هاسـتغفارهم  واألئّمة من هعده  إذ إّن انلِّب 
ٌّ وجّل، فال هّد مـن تعلّـم آداب  ودلّوهم ىلع طريق الرجو  إىل اهلل ع

                                                        

 .366، ص 6املّيان يف تفسري القرآن، ج  الطباطبايّئ، حمّمدحسني، - 1
 .480و 479، ص 1، أرار احلكم، ج يالسزبوارّي، املاّل هاد - 2



 ..........................  اءيلستغفار األنبياء واألواحقيقة  ................................. 20

ين علّموا وعملهم اّّل  اتلعّبد وطرق اتلوبة من دم املعصومني 
 .(1لانلاس ٰهذه الطريقة

يمكن اإليراد عليه هأنّه قد يكون األمر كٰذلك يف هعـض املـوارد 
هنحو املوجبة اجلٌئّية، ولٰكن ال يمكن إعمامه للحاالت اخلاّصة اليّت 
خيلو فيها املعصوم هرّبه، ومنّما قد يّتفق اّطال  الغـري عليـه كمـا يف 

شـعبان، حيـ  روي  مـن نّلصفا يللة يف قّصة اعئشة وانلِّب 
 عنها أنّها قالت:

يِت  يَلْلَـةِ  يِف  ِعنْـِدي  اهللَِّ  رَُسـوُل  اَكنَ »  ِفيَهــا ِعنْـِدي، اَكنَ  الَـّ
ِة، ِمـنَ  الن َسـاءَ  يَـْدُخُل  َمـا فََدَخلَِن  فَانْتَبَْهُت  حِلَايِف  ِمنْ  فَاسَْسلَّ   الَْغـرْيَ
نَّهُ  َفَظنَنُْت 
َ
نَـا فَإَِذا ،سَِسائِهِ  ُحَجرِ  َبْعِض  يِف  أ

َ
وِْب  هِـهِ  أ ـاقِِط  اَكثلَـّ  ىلَعَ  السَّ

رِْض  وَْجهِ 
َ
ْطَراِف  ىلَعَ  َساِجًدا اأْل

َ
َصاهِعِ  أ

َ
ُقوُل: َوُهوَ  قََدَميْهِ  أ ْصـبَْحُت  َُ

َ
 "أ

لِ  فاََل  ُمْستَِجرًيا؛ َخائًِفا فَِقرًيا إيَِلَْك  ْ  َواَل  اْسـيِم  ُتبَد   َواَل  ِجْسـيِم  ُتَغـري 
َسهُ  َرَفعَ  ُثمَّ  يِل". اْغِفرْ وَ  هاََليِئ  جُتِْهدْ 

ْ
ُقـوُل:  فََسـِمْعتُهُ  اثلَّاِنيَةَ  وََسَجدَ  َرأ َُ

 ىلَعَ  َجنَيُْت  هَِما يََداَي  ٰهِذهِ  فَُؤاِدي هَِك  َوآَمنَ  وََخيَايِل  َسَواِدي لََك  "َسَجدَ 

                                                        

الـرنايّق، ؛ 254، ص 2كشف الغّمـة، ج ى، ـاإلربيّل، حمّمد هن عيسانظر:  - 1
 .81، ص 3عادات، ج حمّمدمهدّي، جامع الس
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 اَل  هُ فَإِنَـّ الَْعِظـيَم، َذنِِْبَ  يِل  اْغِفرْ  َعِظيٍم، هُِكل   تُْرَج  َعِظيمٌ  يَا َنْفِِس،
ْغِفرُ   .(1ل«الَْعِظيم" إاِلَّ  الَْعِظيمَ  َُ

كما هو  –من العبادة  استغفار املعصومني نو ٌ  نّ أاجلواب اثلالث: 
 ا عـن ذنــوٍب لرفــع درجـاتهم، ولـيس ناًْجــ –سسـبيحهم وداعؤهـم 

يف هـاب  (الـاكيفليف رشحـه ىلع  يّ ـاق فوها. يقول املرحـوم املجلسـ
ه لـم يكـن كما أنّ   استغفار انلِبّ  نّ إ»: (األويلاء هابلالء ءاهتالل

ارة ليست لكفّ  فكذا اهتالؤهم  ،اّلنوب هل لرفع ادلرجات حلّط 
 .)2(«ادلرجات هل لكرثة امل وبات وعلوّ  ،اّلنوب

لّما اكن إدراك عظمـة اإلهٰل والعبـادة ىلع درجـاٍت اجلواب الرابع: 
الّـيت فتلفٍة، نرى أويلـاء اهلل عنـدما يصـلون إىل درجـٍة أىلع مـن 

سبقتها، وعندما يطوون مرحلًة كمايّلًة ويـدخلون مرحلـًة أكمـل؛ 
يوقنون هأّن أعماهلم يف املرحلة الساهقة أعماٌل صغريٌة أمام عظمة اهلل 

 . )3(جّل شأنه؛ وّلا فإنّهم يتوبون عنها ويستغفرون

                                                        

 839، ص 2الطوّس، حمّمد هن احلسن، مصباح املتهّجد وسالح املتعّبد، ج  - 1
 .841و

 .347، ص 11مرآة العقول، ج املجلِّس، حمّمدهاقر،  - 2
، هعـد الصـالة رشح داعء انلـِّب نظر: ابلحرايّن، حمّمد هن عبد اهلل، ا - 3
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ويشهد ّٰللك ما نالحظه يف أحوال األئّمة مـن حـاالت اتلرّضـ  
لك اجتهــادهم يف العبــادة هلل، وقــد ورد يف وادلاعء والطلــب، وكــذٰ 

انلصوص ما يشري إىل تكاملهم، منها ما رواه ال يـّن يف لالـاكيف( يف 
ٌداودن ىف يللة اجلمعة( هاب لأّن األئّمة   ، وبـاب للـوال أّن )1(ي

ٌدادون نلفـد مـا عنـدهم( األئّمة  ،  ومفـاد ٰذلـك ازديـاد )2(ي
   علومهم وكماالت مقامهم اإلسسايّن:

وِ  يُوسَُس  َعنْ »
َ
ِل  أ يِب  َعنْ  الُْمَفضَّ

َ
 يَلْلَـةِ  ِمـنْ  َما: قَاَل   اهللَِّ  َعبْدِ  أ

ْويِلَاءِ  إاِلَّ  ُْجَُعةٍ 
َ
وٌر. ِفيَها اهللَِّ  َوأِل  فِـَداَك؟ ُجِعلْـُت  ٰذلك َكيَْف  قُلُْت: ُرُ

ــاَل: ــةُ  اَكنَ  إَِذا قَ ــةِ  يَلْلَ ــوُل  َواىَف  اجْلُُمَع ــْرَش   اهللَِّ  رَُس   َوَواىَف  الَْع
ةُ  ئِمَّ
َ
رِْجعُ  َفَما َمَعُهْم، َوَواَفيُْت   اأْل

َ
 ٰذلَِك  َولَْواَل  ُمْستََفاٍد، هِِعلْمٍ  إاِلَّ  أ

 .)3(«ِعنِْدي َما نَلَِفدَ 
ِمــريِ  َعــنْ  وُروَِي »

َ
نَّ   الُْمــْؤِمِننيَ  أ

َ
ــِِبَّ  أ َل   انلَّ

َ
ــهُ  َســأ  - َربَّ

                                                                                                             

؛ 199، ص 2، ج دي  الاكيف(مموعة رسائل يف رشح أحااملطبو  ىف ضمن ل
 .117الغٌايّل، أهو حامٍد، األربعون يف أصول ادلين، ص 

 .253، ص 1ال يّن، حمّمد هن يعقوب، الاكيف، ج  - 1
 .254، ص 1ال يّن، حمّمد هن يعقوب ، الاكيف، ج  - 2
 املصدر الساهق. - 3
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يُّ  رَب   يَا َفَقاَل: الِْمْعَراِج، يَلْلَةَ  - ُسبَْحانَهُ 
َ
ْعَمالِ  أ

َ
فَْضُل؟ اأْل

َ
 اهللَُّ  َفَقاَل  أ

فَْضَل  ءٌ َشْ  لَيَْس  َتَعاىَل:
َ
ِ  ِمنَ  ِعنِْدي أ

 يَا قََسْمُت. هَِما َوالر َضا َعيَلَّ  اتلََّوخُّ
دُ   يِفَّ، لِلُْمتََعـاِطِفنيَ  حَمَبَّـيِت  َووََجبَـْت  يِفَّ، لِلُْمتََحاه نيَ  حَمَبَّيِت  وََجبَْت  حُمَمَّ

نِيَ  حَمَبَّيِت  َووََجبَْت  يِفَّ، لِلُْمتََواِصِلنيَ  حَمَبَّيِت  َووََجبَْت  ، لِلُْمتََولك   َولَيَْس  َعيَلَّ
 لَُهـمْ  وََضـْعُت  ِعلًْما لَُهمْ  َرَفْعُت  َولُكََّما نَِهايَةٌ  َواَل  اَغيَةٌ  َواَل  ِعلْمٌ  لَِمَحبَّيِت 
 .)1(«ِعلًْما

هـم  وسائر املعصومني  ال شّك أّن األنبياءاجلواب اخلامس: 
ٌر يعيشون كسائر انلاس، ويتعاملون معهم، وٰهذا هنفسه يوجب ـبش

هدرجٍة ما اسشغااًل عن احلّق سبحانه، فهـم ومن اكنـوا يـرون اخللـق 
واملخلوقني مرآًة لرؤية احلـّق سـبحانه، ولٰكّنهـا مـرآٌة ال ملـو مـن 

 -دة احلّق كدورة االشتغال هالكرثات، ويه درجٌة دون االشتغال هوح
هنفسـه، فيكـون االسـتغفار مـن ٰهـذا االشـتغال املشــوب  -تعـاىل 

ــّن  ــام اخلمي ــول اإلم ــة  هالكــدورة، يق ــه لآداب يف مقّدم كتاه
 الصالة(:

 أي هن، اسع أن سسري ىلع الّصاط املستقيم.. رصاط اهلل، حـىّت »

                                                        

 .199، ص 1إرشاد القلوب، ج حسن هن حمّمٍد، ادليليّم،  - 1
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ّّ لو اكن سريك يف ٰهذا الّصاط هطيئً  حراكتـك وسـكنات  ا، واجعل 
خـدمتك للخلـق ]سـبب[ ة، واجعـل بغ هلـون املعنوّيـقلبك تصط
ني لـم أنبيـاء اهلل وأويلـاءه اخلاّصـ يف كونهم خلـق اهلل. إنّ  امنحّصً 

ش شون كما يتعيّ هم اكنوا يعملون ويتعيّ يكونوا من أهل ادلنيا، مع أنّ 
وقـد روي عـن الرسـول  ،وللحـّق  اشتغاهلم اكن هاحلّق  انلاس؛ إذ إنّ 

  يّن مِ وَ  غـاُن ىلَع قَلـِبيَل  "إنّهه قال: أنّ  اخلاتم 
َ
ّ   ْسـتَغِفرُ أَل اهلل يف 

ة ــ"يــوٍم َســبْعنَي مــرَّ ق يف الكــرثة رؤيــة احلّــ اكن يعــدّ  ه . ولعلّ
 . )1(«ةً كدور

 : د اخلمينّ آخر من الكتاب، يقول السيّ  ويف موضعٍ 
ــيّ » ــاء ومذا اكن س ــول:  د األنبي ــِب وميّن "يق ــان ىلع قل يلغ

ّّ يوم  ْجال املحبوب رؤية  ، فٰذلك ألنّ "سبعني مّرةً ألستغفر اهلل يف 
. كدورةً لكّمل ل يكونالكدرة كأيب جهل، املرايا  ايا، خصوصارامليف 

 دون ا، واكن االشــتغال هــالكرثات حــائاًل ومذا لـم يكــن قلــبهم قويةـ
طـائر  رات[ فـإنّ واشـتغاهلم ]هٰهـذه الكـد د أن يقّل احلضور، فبمجرّ 

مـال اجلميـل ِب تعلّـقلقـدس، يلق يف حضرية اقلوبهم سيطري يلحلّ 

                                                        

 .12، روح اهلل، آداب الصالة، ص نّ اخلمياملوسوّي  - 1
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 .)1 («ثناؤه[ ]جّل 
شـيئًا، هـل  يـرى نفسـهال العارف أّن اإلسسان اجلواب السادس: 

 ، ومنّمـا قوامهـا هباريهـا، وعملـهيف حـّد ذاتهـا هاطلـةً  يراها هالكةً 
، ف ّما أحدث شكًرا ومقداٍر منه -تعاىل  -اهلل  هقّوةإنّما هو الطاعة ه

من صـّوره وأقـدره،   ٰذلك دون استحقاقٍ شكره، وّخ  ىلع لٌمه شكرٌ 
وأىّن  يوبكيفّية شكره أعلمه وأخ ه؛ فأىّن ي أ العبـد مـن اتلقصـري؟

 ي؟)2(يقوم هما يستوجبه اللطيف اخلبري
ــتغفارهم اجلووواب السووابع:  ــيعتهم،  أّن اس ــم وش اكن ألممه

يف رشحـه  ويمكن أن يستفاد ٰهذا الوجـه مّمـا ذكـره املجلِّسـ 
ِبينًا  َفتًْحا لََك  َفتَْحنَا إِنَّاقوهل تعاىل: إىل  لرواية سشري  لََك  يِلَْغِفرَ  مُّ

مَ  َما اهللَُّ  رَ  َذنِبَك َوَما ِمن َتَقدَّ خَّ
َ
وللشيعة يف تأويلـه »هقوهل:   . (3)تَأ

تـك م من ذنـب أمّ يلغفر لك اهلل ما تقدّ  هو املراد : أحدها: أنّ أقواٌل 
صال والسبب هينه ته إيله لالتّ مّ ومضافة ذنوب أ ،ر بشفاعتكوما تأخّ 

                                                        

 .55، ص املصدر الساهق - 1
، املطبـو  هعد الصالة رشح داعء انلِّب ابلحرايّن، حمّمد هن عبد اهلل،  - 2

 .200، ص 2مموعة رسائل يف رشح أحادي  لالاكيف(، ج ىف ضمن 
 .2و 1سورة الفتح:   - 3
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قـال:  ل هن عمر عن الصادق ده ما رواه املفّض وبني أمته، ويؤيّ 
 –اهلل  ،كـنّ ولٰ  عن ٰهذه اآلية فقال: واهلل ما اكن هل ذنٌب  سأهل رجٌل "

م من ذنبهم ومـا ىلع ما تقدّ  ضمن هل أن يغفر ذنوب شيعةٍ  –سبحانه 
 وال همّ  ،ا اكن هل ذنٌب م"قال:  . وروى عمر هن يٌيد عنه "رتأخّ 

  .)1(«"غفرها هل ثمّ  شيعته ذنوب لهاهلل لّ  كنّ ولٰ  هذنٍب 

                                                        

 .149، ص 8العقول، ج  مرآةاملجلِّس، حمّمدهاقر،  - 1
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 النتيجة

يّتضح مّما تقدم اتّفاق الوجوه الساهقه ىلع أمٍر واحٍد سش ك فيـه، 
وهو عدم كون استغفار األنبياء راجًعا للمعایص املتعارفة املعهـودة، 

 كما سشري إيله رواية عيّل هن رئاٍب:
لُْت  :قَاَل  ِرئَاٍب، هِْن  َعيِل   نْ عَ »

َ
هَا َسأ

َ
 اهللَِّ  قَـْولِ  َعنْ   اهللَِّ  َعبْدِ  أ

 ٌَّ صاهَُكمْ  َوما: َجلَّ  وَ  َع
َ
يِْديُكمْ  َكَسبَْت  فَِبما ُمِصيبَةٍ  ِمنْ  أ

َ
يَْت  أ

َ
َرأ
َ
 أ

َصاَب  َما
َ
ْهَل  َعِليةا أ

َ
يْـِدي َكَسـبَْت  هَِمـا  ُهوَ   َبْعِدهِ  ِمنْ   هَيِْتهِ  َوأ

َ
 ِهمْ أ

ْهُل  َوُهمْ 
َ
 اَكنَ   اهللَِّ  رَُسـوَل  إِنَّ : َفَقـاَل  َمْعُصـوُموَن؟ َطَهـاَرةٍ  َبيِْت  أ
تُوُب  ةٍ  ِمئَةَ   َويَلْلَةٍ  يَْومٍ  ُّ   يِف  َويَْستَْغِفُرهُ  اهللَِّ  إِىَل  َُ  إِنَّ  َذنْـٍب، َغرْيِ  ِمنْ  َمرَّ
ْويِلَاَءهُ  خَيُصُّ  اهللََّ 

َ
ُجَرهُ  هِالَْمَصائِِب   أ

ْ
 .(1ل«َذنٍْب  َغرْيِ  ِمنْ  َعلَيَْها مْ يِلَأ

فاستغفار أويلاء اهلل ال يتناىف مع عصمتهم، ويمكن توجيهه همـا 
 ييل:

استغفارهم لم يكن ناشئًا من عصيان األوامـر الّـيت جـاءوا ههـا 
أنفسهم هلداية انلاس، ومذا وردت سسبة العصيان إيلهم فال هـّد مـن 

يصدر عنهم يف اتلفاتهم إىل  تفسريه هما يناسب ماكنتهم، فأقّل قصورٍ 
                                                        

 .450، ص 2ال يّن، حمّمد هن يعقوب، الاكيف، ج  - 1
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 اهلل يعُدّ معصيًة منهم، وال يُعدُّ معصيًة لغريهم.
 ىل اهلل . إد والرجو  استغفارهم اكن تلعليم انلاس آداب اتلعبّ 

 لرفـع درجـاتهم ولـيس عـن ذنـٍب  ن نـو  عبـادةٍ اك استغفارهم
 اق فوه.

 ةعرفامل يف ةً يرتقون درجلكّما  ة،سلوكهم درجات املعرف نبياء يفاأل
 فيسـتغفرون ،ليق هعظمة اهللتال  ةيرون معرفتهم وعباداتهم الساهق

 .امنه
 ة.اخللقيّ  الكرثاتىف  ية احلّق ؤيستغفرون من ر

 مهما اكن مقامهم.اتلقصري  حدّ  نفسهم يفأيرون 

  .يلهمإمنتسبون  ألنّهم ؛يستغفرون ّلنوب أممهم وشعيتهم
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چاپ و سرش عـروج،  ۀ، روح اهلل، آداب نماز، مؤّسساخلمينّ  املوسویّ  .14
 ش.  ،1373تنظيم و سرش آثار امام مخين  ۀمؤّسس

 -الرنايّق، حمّمدمهدّي، جامع السعادات، حتقيق السّيد حممد دنـ   .15
ر، انلجـف ـتقديم الشي  حمّمدرضا املظّفر، دار انلعمان للطباعة والنش

 األرشف.
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