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 : مري املؤمننيقال أ
 

 َمْن أُْعطَِي أَرَْبعاً َلمْ يُْحَرْم أَرَْبعاً

َمْن أُْعطِيَ َالدُّعَاءَ َلمْ يُْحَرمِ َاْلِإَجاَبَة َوَمنْ 

َمْن أُْعطَِي يُْحَرمِ َالْقَُبوَل َوأُْعطِيَ اَلتَّْوبَةَ َلمْ 

َلمْ يُْحَرمِ َاْلَمغِْفَرةَ َوَمْن أُْعطَِي اَاِلسِْتْغفَارَ 

 اَلشُّْكرَ َلمْ يُْحَرمِ َالزَِّياَدَة
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي جعل العطاء  ااحلمااءب دهاد     

اضاامل لعدااءال  اةجءداام ألااد الااةل   اال اا     

االل م ألى سال  محت ا  دماد ا لا  الطهاد       

 الطءهميل.

 ادعد..

فااامب اااال ا ااضاااهت الااام  ااا ل  اه ماااءم   

اإلنلااءب الااذ الكاادم هلااءب ااهااء ألءي اا  ا   اا   

هي العطاء  ااحلمااءب اكلاا  اء امح ادو د ا ان        

احلهء هم اجتءكدءت أه   ا ةث  الظماف احملهم دا   

اانكهااءال  امج ةلاام ااال اةساادء   الاام    اا   

ااضاات  اا ل  ا   اا   اهااا ي اااءك  اساادء    
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ل اك لهء ا  ال ص اهم ا ا ان     الدكء  ايادافت أا  

 اةسميم ااةج مءأهم.

 ال هلء.

اجدنء اب خ  اء نل هل ال هذ  ا عمفم هاا  

دء  اديلم ألم محسا  اهلل صالى اهلل ألها  االا     

اساالم اااادامح  مهلاام وم ناا  اكلااا ضاامل هااذ   

 «سلللم العطء  ااحلمااءب »الللللم ا اساام دا 

االام ا ا مل  ألااى ادء ا  تلام    مأاا      

ةلم ال ا لءئل األهمهام ا اضااج جعللاء    امج 

هلاال اد اا  ضاامل هل ااء  الاا كل أللااء دااذلا   

ن اب ود افكلء ل كديم اءال  اعمفهم لدى الكءمحئ 

 ال ميم..
 

 اللهد ندهل احللين             

 محئهس ا سلم ألام نهج الد غم                  

  



 

9 
 

 

 

 مقدمة الكتاب

احلمد هلل ألى اء أنعام  الا  ال ا م ألاى ااء      »

ء واادم  ااال أمااام نعاام اد ااداهء   بااأهاام  االالااء  

اسداغ  ة  أساداهء  اح لاءب االل ااةهاء  جام      

أل اة  اء  أادالهء  اناةى أال اةاءما  أاادهء        

  اال    االلا م  (1)«ا  ءات أل اةالمحاك أددهء

ألاااى الااالف ا  اااط ى دماااد األاااى  لااا  الطهاااد  

 هميل.الطء

 ادعد..

 كاادم ال اا م ز اااا   الاااءني ااال هااذ      فكااد 

از هاذا ااا       الللللم أل الدأء  اأهم الاءئل  

ن لءا  حب  ال ادم اأهم الءئلهء سا ا  اات احل مام    

ِطيََْْمنْ »دل الد    بَعا ُْْأع  َرمْ ْلَمْ ْأَر  بَعا ُُْْي   .«أَر 

                                                            
مننخ بة نند  نناء  لعننمي  فاننمفااخ رمءانند  ف  نن  ي   ا ننم  (1)

 .132، ص1 فعالم،  الحتجمج، ف شاخ  فة   ي: ج
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ساااا  هلااءب الااذن  اللداااام ألااى الااذن  ال اداام 

ا فعلااي هلءل نااء أوااالي هلءل هداام االده ااءب اال ااذ   

فاامب اهلل جعاال دااء  ال اداام    اغ هااء ااال الااذنا  

فماال صاادو  نه اا   ا  اجعاال  دلاا   ااداال ء ا  ا اا

اأمحاال أب ي طهم ال الذنا  فمب اهلل حي  ال اااد    

 وء   عءمج ز هل ءد  ال ميم:

ْاِبنَي ْالتَّوَّ بُّ ُُْيِ َ ْاَّللَّ ْال ُمتََطهِّرِينَِْإنَّ بُّ  .(1)َوُُيِ

الاااذيل حيءساااداب أن لاااهم حكا أملااااا ساااا ا     

اال ادام   امل     فءكا  ءداا  اء  اهلل ألاههم    جبهءلم

ا عءصي الام   ألى فمل  عم دءللدم   ةهت العدءال

امح  دهااء اأمحاال أب ي ااا  فاامب اهلل وءداال ال اداام اة    

يميااد لعدااءال     عااءمج  حياامم ااال افااب ز أللدهااء ألناا  

نلءب دةخطءئ  اللهل ألى    اهلل فمعمفم اإل   اخل

 زا  م ادا الوداا   ال عامح دءللادم اللهال ألاى    ا  ل 

اأظ ةاال الك اال االعاا  اا اااأالكااماب ال ااميم  

فك ام ندهلاء  الم    خب اص ال ادام  لهء اهلل للء الم دّه

                                                            
 .222 ور   ف ق  ،  آليد  (1)



 

11 
 

أل  اال  أله  الل م ااع ه   هلل دةهلل   ء نهء  اهلل 

 ألاى ألها  اللا م    اا  دعاد كلاا ند  ا لا ال اام   

 اااء  ا اد ااا   اهلل كدااالف   مج اهللح اد ااا اخلطهئااام ا 

 :وء  أل أدي جع م الدءوم أله  الل م أله  

مزاْ عْ زدْْولوالْأنْهللاْعز ْولزاتْ عْ زدْ  م»

 .(1)«بدا ْأمذنبْ

 ال ادم وء   عءمج: هلء ف    دء فمل 

َّْنُوا لَُحواَْوبَي يَنَْ بُواَْوأَص  ِ َْوأََ ْاَّلَّ م  ِ ْأَُُزوُعْ َلَزم  ََ فَُأولَِئز

ِحيُْ اُعْالرَّ  .(2)التَّوَّ

سكو ألا  العكاء     ء فمكا  ء  العدد  ادم ن ا 

 انء  محضء اهلل.

 

 دمد ت   اخل ءجي

**** 

  
                                                            

، بمب 1، ح84، ص1  ل  فش  ئع،  فشاخ  فصءوق، ج (1)

   د  فذلب وق ول  فتوبد.

 .160 ور   ف ق  :  آليد  (2)
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 املسألة األوىل

 التوبة لغة واصطالحًا

لكد امحالت هللمام ال ادام ز ا عاءجم الل ايام     

 :ادل الظامحاء أامحال  االهء 

ل الاذن . از احلادي :   : المجاج اا ْادُمال َّ

 . . اال ا  االاللدم  ادم

ْاُ  ةاات   ْاداامل اااال  اوااء  األفخ اال: ال  اا 

ا ااء   حمج الل اا  ي ُ اااُ    ْادااء  ا  ْاداام   .أ ْ ااامل اأ ااْ ٍم

  أفنء   امح ج ت  أل ا فْع هِم حمج الطءأِم :اا  ءدء 

 . ءِئٌ  حمج الل   :امح جل   اَّاٌ 

 .ي ُ اُ  ألفى أ ْدِد  :االل     ّااٌ 

ع:اوال   عءمج ن ِبْوقاِباِتْالتَّو   . (1)غاِفِرْاَّلَّ

                                                            
 .233، ص1فعمن  فا ب،  بخ منظور، ج (1)
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 .االمجاج أل الذن   اطلب المجاج :اال ادم

ء  اذااااام : المجاااج أاال أفعاااز اةصااط  

 .(1)حمج أفعء  دماال   مأء

**** 

  

                                                            
ماجننننم  فاصننننة فمظ و الفهننننمم  فهق انننند،  مفاننننو    ننننء  (1)

 .381، ص2 ف حاخ   ء  فانام، ج
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 املسألة الثانية

 التوبة يف القرآن

ز ب ال ااميم  هللماام ال اداام ز الكاام  تامحالا

 :الهء يءت هلام  

 وء   عءمج:

ْززوَْعززِن ُ َْوقَع  ُِ ِْعَوززاِ  َْعززن  َْ بَزز لَززاُتْالتَّو  يْقَب  ِ َوُهززَوْاَّلَّ

َعلُونَْ َْماَُْ   ََلُ ِّئَاِتَْوقَع  ي  . (1)السَّ

 اوال   عءمج:

َْملُوَن يَنْقَع  ِ ِْلَّلَّ ِ ْ ََدْاَّلَلَّ ُْ َ ب ََّماْاَلتَّو  ُْمَِّْإن وَءِِْبَهزاَة  اَلسُّ
ْ َِلاميْ  ُ َْواكَنْاَّلَلَّ م  ِ ْ َلَم  ُ ْقَُتوُعْاَّلَلَّ ََ ْفَُأولِئ ْقَرِقب  قَُتوبُوَنِْمن 

 .(2)َحِكامي ْ

 اوال   عءمج:

                                                            
 25 آليد  ور   فشورى،  (1)

 17 ور   فنعمي،  آليد  (2)
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َْْال ُمتََطهِّرِين بُّ اِبنَيَْوُُيِ ْالتَّوَّ بُّ ُُْيِ َ ْاَّللَّ  .(1)ِإنَّ

 :اوال   عءمج

ْ لَُمززواْأَنَّ ْقَع  ْأَلَززم  ُِ ِْعَوززاِ  َْعززن  َْ بَزز لَززاُتْالتَّو  ُْهززَوْقَب  َ اَّللَّ

ِحيُْ اُعْالرَّ ُْهَوْالتَّوَّ َ ْاَّللَّ َدقَاِتَْوأَنَّ ُخُذْالصَّ  .(2) َوقَأ 

**** 
  

                                                            
 .222 ور   ف ق    آليد:  (1)

 .104 ور   فتوبد  آليد:  (2)
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 الثالثة املسألة

 التوبة يف السنة املطهرة

ن ت ال ال ادم للعدءال ألهس هلءلا  ي  

هلد احت   ال اآليءت الكم نهم   ا لذلا جند هلا 

اللدايم ا طهم   م د  مألى ال ادم اهلذلا اللّل

خم  أللدهء   ى لا هلءب اةنلءب ز  حمجالعدءال 

ك العدد أكادءت حلظم ال  هء   ل ي ي دامح

ألب ال ادم هي ا ءنت ال   خم الدنهء اأهاا  اآل

ن ا  الد   فءل ادم ألءأم ااهلل حي  ا طهع  

حت    ءالي  الم اال األ  ءالا اي كدل  ادم الل

 نذهلم اآل ي: نلءب ألى ألل  ال ادماإل

أله  أل دمد دل ألي دل احلل  - 1

وء  محسا  اهلل صلى اهلل أله  ا ل   :وء  الل م

ْبس نْْ»:ز  خم خطدم خطدهء ْمُوه ْقلات ْ ع من

منْ عْقلاتْْ،وإنْالس نْْلكثريةْ:مْقالْ، عْهللاْ ليه
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ْ،وإنْالشهرْلكثريْ:مْقالْ،مُوهْبشهرْ عْهللاْ ليه

وإنْقوماْْ:مْقالْ،منْ عْقلاتْمُوهْبيومْ عْهللاْ ليه

ْ:مْقالْ،لكثري،ْمنْ عْقلاتْمُوهْبسا ْْ عْهللاْ ليه

ْلكثرية ْالسا ْ ْوإن ْهذُ ْبلغتْن سه ْمنْ عْوقد ،-

 .(1)« عْهللاْ ليه-وأهوىْبيدُْإىلْحلبه

أل أدي جع م األ أدي أدد اهلل - 2

 :وء  أله  الل محب  الم  :وءة ألههمء الل م

الش يطانْوأجرقتهْمينْجمرىْْ لَّْْايْرعْسلطتْ »

ْايْ  مْجعلتْكلْأنْمنَْهَّْْ:فبالْ،ادلمْفاجعاتْيلْشيئا

فإنْمعلهاْكتبتْ ليهْْ،منْذرقتَْبسيئْْملْتكتبْ ليه

مهنمْحبس نْْفإنْملْقعملهاْكتبتْهلْحس نْْْسيئْْومنَْهَّْ

ْ:قالْ،ايْرعْز ينْ:قالْ،فإنْهوْمعلهاْكتبتْهلْعرشا

جعلتْكلْأنْمنْمعاتْمهنمْسيئْْمْاس تغ رْهلْغ رتْ

ْ:وْقالْ-جعلتْهلمْالتوبْْْ:قالْ،ايْرعْز ينْ:قالْ،هل

ايْرعْْ:قالْ،حىتُْولغْالن سْهذُْ-بسطتْهلمْالتوبْْ

 .(2)«حس يب

                                                            
 .2، ح462، ص2و مئل  فشااد ،  فف   فامم ي، ج (1)

، راانم ع ةن  1، ح440، ص2 فكمري،  فشاخ  فك انني، ج (2)

 هللا    وجل آ م   اه  فعالم وقت  فتوبد.
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أل أدي أدهد    أل أمم دل أكيلم- 3

 :مسع  أدء جع م أله  الل م يكا  :وء 

ْهللاْ» ْمنْإن ْعودُ ْبتوبْ ْفرحا ْأشد ُْوعاىل ُوارك

ْفولدها ْيفْليةلْظلامء ْوزا ُ فاهللْْ،رلاتْأضاتْراحلته

ْحنيْ ْبراحلته ْالرلات ْذكل ْمن ْعودُ ْبتوبْ ْفرحا أشد

 .(1)«ولدها

 أله  الل م:وء  أا  ا  ال  -4

لي تحْلعودْابعْادل  اءْوقغلقْعنهْْْ....ماْاكنْهللا»

والْلي تحْلعودْابعْالت وبْْوقغلقْعنهْابعْْ،ابعْاإللابْ

 .(2)«املغ رة

وااء :  ألهاا  اللاا مأاال أدااي أدااداهلل - 5

 مسع   يكا :

أوىحْهللاْإىلْ او ْالنيبْ ليهْالسالمْايْ او ،ْانْ»

جززوْو عْمززنْذكلْعوززديْاملززإمنْإذاْأذنززبْذنوززاْمْْر

                                                            
. بننمب وجننوب  فتوبنند 6، ح73، ص16و ننمئل  فشننااد، ج (1)

 مخ جااع  فذلوب.

، 4، ج430ل ننا  ف ال،نند،  قفقانن  مفاننء   ننء ،  ففكانند  (2)

 .591ص
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عنززدْذهززرُْغ ززرتْهلْوأ سززيتهْْاَّلنززبْواسزز تح ْمززين

 .(1)«احل ظْْوأبدلتهْاحلس نْْوالُْأابيلْوأ ْأرمحْالرامحني

**** 

  

                                                            
، بنمب 9، ح74، ص16و مئل  فشااد،  ففن   فانمم ي، ج (1)

 وجوب  فتوبد مخ جااع  فذلوب و فا م     ق ك  فاو .
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 رابعةاملسألة ال

 شروط التوبة

هلذلا لل ادم  ماط  ء  ماأل هلمء حب للدأء 

 :ءاال أهم

 : ون توبة نصوحًان تكأ :أواًل

هااا أب ة يمجاات العدااد امج الااذن  كلااا علااى ا

فءللدم ألى الذن   ادم ااةأاااف دءخلطهئام     أددا 

 :محاي أااال أداااي ال ااادء  ال لاااءني واااء   فضاااهلم

سةل  أداء أداد اهلل ألها  اللا م أال واا  اهلل أا         

ااجل ْنَُصوح   ْ َ ب َُْو  ِ يَنَْ َمنُواُُْوبُواِْإىَلْاَّللَّ ِ َاْاَّلَّ  .(1)اَيْأَُّيُّ

اال الاذن  ثام ة يعااال      ي ا  العدد» :وء 

 . (2)«فه 

                                                            
 .8 آليد: ،  ور   فتف يم  (1)

 . بمب  فتوبد.3، ح459، ص2 فكمري، ج (2)
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فمل  ماط ال ادم صدق اللهم االعا م ألاى   

ب ة يعااااال للاااذنا  الااام اوافهاااء جبهلااا  احب أ

ألهاا    وااء  أااا  ا اا ال   ا صاا ءمح ء هلءناا  كناداا 

 الل م:

اَّلنوعْادلاء،ْوادلواءْالاسز تغ ار،ْوالشز اءْأنْالْ»

 .(1)«ُعو 

  أادم العااال  امج الاذنا     فمل صدق اللهم

اللهاام ال اا ه م لااءب اح ااء لألب ال اداام لااهس دءل

هي ندذ ال لاا  الاداخلي اال اةأماء  المكيلام      

  .الم   اب ز الاخل اةنلءب

 :التوبة قبل املوت :ثانيًا

 أله  الل م:اإلاءم ألي وء  

َْخِطيئَِتهْقَل اَتَْمِنيَِّته»  .(2)«أَفاََلَْ ئٌِبِْمن 

                                                            
معتءرك  فو مئل، ما ز  حعاخ  فنوري  فة   ي،  (1)

 بمب وجوب  بالص  فتوبد.،129، ص12ج

 .67، ص1، ج28 فخة د:  ل ا  ف ال،د، (2)
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حب اةنلاااءب  هلماااء يدمحهلااا  ا اااات ي اااعم    

فههاء فا  ياذهلم اهلل    دءلهةس ال الدنهء فلطء ء هلءب 

اة ي ااا  للااذنا  الاام اوافهااء ال اال هااا  

ا ات جعل  ي ا  فهذ  لهل   ادم أال صادق   

 :وء   عءمج  اندم

ِْْإَذا ِّئَاِتَْحزىتَّ زي َملُزوَنْالسَّ يزَنْقَع  ِ ِْلَّلَّ ُْ َ ب َولَي َسِتْالتَّو 

ينَْ ِ َنَْواَلْاَّلَّ ُُْب ُتْاْل  ُتْقَاَلِْإينِّ ْال َمو  ْأََحَدُهُ قَُمُوُوَنَْْحََضَ

ْأَِلمي ا ْ ََذااب  َ ْلَهُم  تَد  ْأَع  ََ ُْك َّاٌرُْأولَِئ  . (1)َوُه 

أل أداى أداداهلل ألها  اللا م ز واا  اهلل      ا

ْز ِْإَذاَْحََضَ ِّئَاِتَْحىتَّ ي َملُوَنْالسَّ يَنْقَع  ِ ِْلَّلَّ ُْ َ ب َولَي َسِتْالتَّو 

نَْ ُُْب ُتْاْل  ُتْقَاَلِْإينِّ ْال َمو   أََحَدُهُ

ها ال مامح  ء       يل عا  ال ادام   » :وء 

 .(2)«ا  يكدل ال 

ززَرْ:اوالاا   عااءمج  ائِيززاَتْال َوح  َ َ ِْببَززيِنِْإئ  َوَلززاَوز 

َرَكُهْال غََرُقْ ِْإَذاْأَ   اَْحىتَّ و  ي اَْو َد  ْبَغ  ُُ ُنَْوُجنُوُ  َعو  ِْفر  فََأُ َوَعهُم 

                                                            
 .18 ور   فنعمي،  آليد  (1)

 .63، ح228، ص1قهعا   فاامشي، ج (2)
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ْ يْ َمنَت  ِ ْاَّلَّ ِْإالَّ َُّهْاَلِْإهَلَ ائِياَتَْوأََ ْْقَاَلْ َمن ُتْأَن َ ِبِهْبَُنوِْإئ 

ِلِمنيَْ  .(1)ِمَنْال ُمس 

ب أحب اهلل يعلم دهاذ  اةن اس  هلماء   اعم      

ا ااات وااد  ااءب اان  اا   هاام اةاااامح الاام     

اأاااادهم اهلل دهااااء الاااادكء هل ااااذهل هم دااااء ات 

ف عماا حبكهكم هلا م اهلل اااء أنداةت دا        اا عءال

فمااال هاا ة  ة  كداال   المساال ف ااذهلماا ال اداام

 ااااد هم ألنهاااء جاااء ت دعاااد ال اااعامح دكاااا  اهلل  

اةااما  يااام ااال ل هاا ة  ا ا اافم   فصضااعاا هااء

 :احل م  وء   عءمج

ْ زم  ِ ِِّ ِْعن زَدَْر رُِموَنَْ ِكُسوُْرُءوِسزهِم  ْتََرىِْإِذْال ُمج  َولَو 

اْ َْصاِلح  َمات  نَاْنَع  ِجع  نَاْفَار  ع  َ َْوََسِ َّنَاْأَب ََص  ُْموِقنُونََْرب  . (2)ِإ َّ

ب أاااا  اأااال أداااي أداااداهلل ألهااا  اللااا م ا

 الل م هلءب يكا :    ال  ألها

الْخريْيفْادلنياْإالْالحدْرللني،ْرلزاتْيز  ا ْ ْ»

                                                            
 .90 ور  يولس،  آليد  (1)

 .12 ور   فعجء ،  آليد  (2)
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قزززومْإحسزززا ْورلزززاتْقتزززداركْمنيتزززهْابلتوبزززْْوأينْهلْ

 .(1)«ابلتوبْ

  :ن باهللظحسن ال :ثالثًا

اال  اماط ال ادام أب ة ي ااب ساي  الظال       

اهلل هلااميم حياا  لعدااءال  اخلاا  ا هاال   ّبمفاا  دااءهلل

  لها  حال ل اي يمجعااا امج مح ادهم اي ادااا     العداء 

فمهماااء هلءنااا  الاااذنا  احب أظمااا  فااامب اهلل  

ألم حناا باامال أب  عا م ألاى     ءف   اا  مح هم

 لل ظال   لدمب اهلل أفال ادم ا  دق ز أللدهء 

محاي أاال أدااي أدااد اهلل ألهاا  اللاا م        أدااد 

 :وء 

أدااد ياا ام داا  حمج اللااءمح فهل  اا      حب  خاام »

فمكا ا ي دا  واء      فهكا  اهلل جل ج ل  اأالا 

ياء مح  ااء هلاءب     :فهكاا   ؟أددي   ال  ا   :ل 

                                                            
 .98، ح128، ص8 فكمري، ج (1)
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ظين دا هاذا فهكاا  اهلل جال ج لا  أدادي ااء       

يء مح  هلءب ظين دا اب  :فهكا  ؟هلءب ظلا دي

فهكاا    :   م لي خطهئم ا دخلين جل ا واء  

ي اج لاااي ا ئ ااام اأ  ااا :اهلل جااال ج لااا 

ا ةئي اامح  ءج ا ءني اء ظل دي هذا سءأم ال 

 هء ا  خاا ا واو الااا ظال دااي ساءأم ااال  هء اا      

أجه اا ل  هلذد  اأالخلاا     خ ا اء محاأ   دءللءمح

اء ظال   أله  الل م:ثم وء  أدا أدد اهلل   االم

اااء ظال دا       أدد دءهلل خ ا اة هلءب ل  ألد ظل 

لاا واا  اهلل   اك  سا  اة هلاءب اهلل ألاد ظلا  دا     

َ  ُ  ْ  :أاا  اجاال ْأَر   ُْ ِّ ِْبززَرب يَْظنَْ ززُر  ِ ُْاَّلَّ ُْ َْظززنُّ  ُْ َوَذِلزز

ِْمَنْال َخاِئِينَْ ُر  َوح   .(1) (2)فََأص 

                                                            
 .23(  ور  رص ت،  آليد (1

 .7، ح231، ص15و مئل  فشااد، ج (2)
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 الخامسةاملسألة 

 موانع التوبة

 : رين القلوب -1

 ااهلم الذنا  ا  ام ا عءصي ا  ل   هلمء 

نلءب ا  الاال الظلمءت ز الكل  د اإلال ها   أل

 :  وء   عءمجألى الكل  ميلال ااهلمي

ََْْماْاَكنُواْيَك ِسُوون م  ِ ِِ َْراَنْ ََدُْقلُو  .(1)باَت 

 :وء  أله  الل مأل أدي جع م 

فمكا أكن    اء ال أدد حة از ولد  ن  م دهضء »

فمب  ء  كه    كندء خمج ز الل  م ن  م ساالا 

كلااا اللااااال احب  ااءالى ز الااذنا  ماال كلااا   

الدهاءض     طىاللااال   ى ي طي الدهءض فمكا  

                                                            
 .14 ور   فاةههاخ،  آليد:  (1)
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  يمجت صء د  حمج خ  أددا اها وا  اهلل أا   

َْمززززاْاَكنُززززواْ:اجاااال م  ِ ِِ َْراَنْ َززززَدُْقلُززززو ْبَززززات  ّلََكَّ

ِسُوونَْ  .(1)(2)يَك 

 :التزيني - 2

لإلنلءب سا  أمل  فهاعلا  يامى    ال هطءبي يل 

ألاااى الااامغم اااال دط نااا  اياااما   ء الدءألااال  كااا

ااال هلاال اللاااا ي ايااما  أماا   صااءئدء    ء أك ئهاا

 :وء   عءمج

ْاَلَُّْي زززز ُ َْواَّللَّ ززززاِلهِم  َ ُْسززززوُءْأمَع  َمُْزيِّززززَنْلَهُززززم  ِديْال بَززززو 

 .(3)ال ََكِفرِينَْ

 :اال هل م ل  أله  الل م وء 

ِْمززاَلاك ْ» ززِرِه  َطاَنَْرم  ززي  ززُذواْالشَّ َ َ اك ْْ،اَّتَّ  َ ْهَلْأَ ززَذُه  َ ْ،واَّتَّ

َيْيِفُْصززُدوِرِهْ  ْوَ َرَجْيِفُْحُجززوِرِهْ ْ،فَلَززاَ ْوفَززرَّ ْ،وَ عَّ

                                                            
 . بمب  فتوبد.20، ح273، ص2 فكمري، ج (1)

 .14(  ور   فاةههاخ،  آليد (2

 .37 ور   فتوبد،  آليد  (3)
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مْ  ْونََطَقِْبَأل ِسَِِْتِ م  ُيهِنِ لاََتْوَزيََّنْلَهُُمْْ،فَنََظَرِْبَأع  ُمْال َّ ِ ِِ فََرِكَبْ

 .(1)«ال َخَطاتَْ

فلذلا ي اب هذا ال  ي  اءنعاء  لإلنلاءب اال        

اللاهم أمحناي   » :فكد امحال ز الدأء   ألل  ال ادم

ني الدءألل داءأل   اأمح  احلب  كء اامحموين ا دءأ 

 . 2«اامحموين اج لءد 

  :اليأس من رمحة اهلل  -3

 ااد أالهااةس ااال محتاام اهلل ااال ال دااءئم ا    ا    

ل ظاااناات ال اداام ايااة ي ااال هلااام  الااذنا  فااه    

ااهلل   ب اهلل ة ي  اام لاا  لكاادل افعءلاا   أنلااءب اإل

 :يكا  ز هل ءد  ال ميم

َّْزُه زاِْإن يع  نُوَعََْجِ ِ ُرْاَّلُّ ْقَغ  َ ْاَّللَّ ِْإنَّ ِ ْاَّللَّ ِْ َ َْرمح  اَلَُْب نَُطواِْمن 

ِحيُْ هذا الهةس ية ي اال أادم   ا  (3)ُهَوْال غَُ وُرْالرَّ

                                                            
 .43، ص1، ج7ل ا  ف ال،د،  فخة د  (1)

 .5، ح261، ص6( معتءرك  فو مئل، ج(2

 .53 ور   ف م ،  آليد  (3)
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اعمفااام اةنلاااءب داااةب اهلل هاااا ال  اااءمح الااام هم   

 : عءمج ء و  ال اا 

ِْ حِْاَّللَّ َْرو  َأُسِْمن  َُّهْاَلْقَي  ِْإن ِ حِْاَّللَّ َْرو  َأُسواِْمن  َْْواَلَُْي  ِإالَّ

ُمْال ََكِفُرونَْ  .(1)ال بَو 

 :أاال أدااد اهلل داال ساالءب وااء       اأاال يااانس 

 :يكا  أله  الل ممسع  أدء أدد اهلل 

واليززأسْمززنْروحْْ،إنْمززنْالكلززاقرْعبززوقْالززوادلين»

 .(2)«هللا

فءلهةس ال محتم اهلل أ اد اال الاذنا  الام        

خاام اااال  ألناا  اواات ددءألاال   امح  دهااء اةنلااءب

 .مج ظلمءت ااهلحجهل 

  :اتباع اهلوى -4

ي اد    اي دت هاا  ياك ال مج ا كدسحب ال     

ء  فه اب اءنعا  ىأل احلب ايدعد  أل ألميب اهد

                                                            
 .87 ور  يولس،  آليد:  (1)

 .4، ح278، ص2 فكمري، ج (2)
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ا اادمح ال  لاام اا دااءج  لل اداام ألب ا دااءج اهاااى  

 : ت  وء   عءمجضا اهاى ال 

 ْْلَم ْْفَِإن  َْوَمزن  زَواَءُه  َِّلُعزوَنْأَه  ََّماْقَت ْأَن ْفَا  ََل  تَِجيُوواْكَلَ يَس 

ْاَلْ َ ْاَّللَّ ِْإنَّ ِ ىِْمَنْاَّللَّ ُْهد  ِ ِْبغَري  ُُ ََّوَوَْهَوا ِنْاُ ِْممَّ َُّي ِديْأََضاتُّ

اِلِمنيَْ َمْالظَّ  .(1)ال بَو 

  عءمج: اوال  

َِِّْلززو يززَنَْواَلَُْت ِ ْاَّلَّ ِْإنَّ ِ َْسززِبضاِتْاَّللَّ َْعززن  َ ال هَززَوىْفَُضَِّلززعَّ

َمْ ْ ََذاٌعَْشزِدقٌدِْبَمزاْ َُسزواْقَزو  ْلَهُم  ِ َْسِبضاِتْاَّللَّ قََِّللُّوَنَْعن 

 .(2)ال ِحَساِعْ

 :وء  أله  الل ماال هل م ل  

ْا  نَززانِْ» ُ ُْ ززَوَ َْمززاْأََخززاُ ْ َلَززي  ْأَخ  َززاْالنَّززاُسِْإنَّ َِّوززاُ ْْ؛أَُّيُّ اُ

َْعززِنْْ،ال هَززَوىْوُوززوُلْاَرَمززاتِْ َِّوززاُ ْال هَززَوىْفَضَُصززدُّ ززاْاُ فََأمَّ

 .(3)«..ال َحقِّْ

مسعاا  أدااء  )اأاال أدااي دمااد الااد ااي وااء :    

                                                            
 .50 ور   فقصص،  آليد  (1)

 .26 ور  ص،  آليد  (2)

. ري  فن ي  خ 85، ص1، ج42 فخة د:  ل ا  ف ال،د، (3)

  ق مع  ف وى .
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 يكا : أله  الل مأدداهلل 

احززذرواْأهززواء ْكززامْأززذرونْأ ززداء ،ْفلززيسْب ززءْ»

  .(1)«منْاُوا ْأهواهئمْوحصائدْألسِْتمأ دىْللرلالْ

 :ملطول األ -5

هذ  الدنهء  ألىحب اإلنلءب الذي ألب أال  

ب    ل  أل ال ادم   ى  هل   أال ءنهم ة دد 

ال جيعل ألب ألا  األ  دء عءصي اها ة ي عم

نلءب د       اأهم  ي  ألد  ها أب اإل

ي عل اء يميد ايكلت ن ل  دةن  ساف ي ا  ز 

 :وء   عءمج  ا ل كدل

ُوا ُ ْقَزززززأ  ُه  َ َْْذر  َوقَتََمتَُّعزززززواَْوقُل هِهِزززززُمْاَرَمزززززاُتْفََسزززززو 

لَُمونَْ  .(2)قَع 

 :وء   أله  الل ماال   مم ل  

                                                            
قف يم   81. بمب1، ح57، ص16و مئل  فشااد، ج (1)

  ق مع  ف وى .

 .3 ور   ففج ،  آليد:  (2)
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ْالعمات» ْبغري ْاْلخرة ْيرجوا ْممن ْتكن ويريجْالتوبْْْ،ال

 .(1)«بطولْالامات

 أله  الل م:اوء   

اُْووُلْاَرَماِتْفَُضْ ِِسْاْلِخَرةَْ»  .(2)«وأَمَّ

ظ اة الل ل الاأفمال ه ة  ة يل ت فههم 

الدنهء فطء  أالهم ألى ألنهم ألكاا أاءهم 

 .ف دهم أل احلبفههء 

 :الغفلة -6

فءإلنلااءب ال ءفاال ة يااذهلم    اضاادهء الهكظاام    

أصل ال  لم جء  ا   ل أللدهءأءفل ال ادم فها غ

ال  ا  الادنهء اا داءج محغداءت الال س انلاهءب       

ألها   واء  اةااءم ألاي      االل اهلل ألها   اإلنلءب 

 الل م:

                                                            
 .535/ ص 4/ ج 150ل ا  ف ال،د،  ففكاد:  (1)

. ري  فن ي  خ 85، ص1، ج42ل ا  ف ال،د،  فخة د:  (2)

  ق مع  ف وى وءول  المل .
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« ْْ ِْبَع مِيَ ََ ْيِفْقَل ِو ِة َ ْال َ ْت  َْ اِء ْْ،فَتََداَوِْمن  َْكَرىْال غَ  ةَلِ وِمن 

 ْْ  .(1)«يِفَْ ِظرَِكِْبَيبََظ

 :اوء  أله  الل م 

َكََبَا» ِْلرَي  َْ ِصَي ْال َمع  ْهَل ُْيَ يُِّن ِْبه ٌ ُْمَو َّ َطاُن ي  وقَُمنِّيهْْ،والشَّ

ْيَُكوُنْ َْما ْأَغ  اََت ْ َلَي ه َْمِنيَُّته ََْهََمت  ِْإَذا فَهَا، ِْليَُسوِّ َْ َ ب التَّو 

َا ُرُْْ،َعهن  ْمُعُ ْيَُكوَن ْأَن  ِْذيْغَ  ةَل  ِّ ُْ ْ ََد ة  َ َْحْس  ْلَهَا فَضَا

 ْْ  . (2)« َلَي هُْحجَّ

  :اخللق وءس  -7

اء سي  اخللب فمب اهلل ة ي ا  أله  ألب أ   

ة  للام ات  كهكم ال ادم اهي أدم ص ء   

ل  فلي  اخللب هلمء دّه  اإلصمامح ألى الذن 

له  اال ( هللمء خمج ال كن  اللف )صلى اهلل أ

   محاي ز ال ءزخم دلد  سا  اخللباوت دآ

وء  اللف  :أل أدي أدد اهلل أله  الل م وء 

                                                            
 .372، ص2، ج221ل ا  ف ال،د،  فخة د:  (1)

 .101، ص1، ج64 فاصءر  فعمب  لهعه،  فخةد:  (2)
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 :ا ل  صلى اهلل أله 

ْابلتوبْ» ْالس ئي ْاخللق ْلصاحب ْولات ْع  ْهللا  «أىب

 :وء  ؟اهلهف كاك يء محسا  اهلل :وهل

 . (1)«رنهْإذاْ عْمنْذنبْوقوْيفْذنبْأعظمْمنه»

 :األ أدي أدد اهلل أله  الل م وء 

ْاخلاتْ» ْق سد ْكام ْالاميان ْلي سد ْاخللق ْسوء إن

 .(2)«العسات

  :ممنوع التوبةبدعة الصاحب  -8

أال  دءئا  ألاههم      ااسى دال جع ام  اإلاءم أل 

وااء  محسااا  اهلل صاالى اهلل ألهاا   :وااء   اللاا م

 :ا ل 

وأىبْهللاْلصاحبْْ،أىبْهللاْلصاحبْالود ْْابلتوبْ»

 .«اخللقْالِسءْابلتوبْ

 :وء  ؟اهلهف كاك  يء محسا  اهلل :فكهل

                                                            
 .2،ح321، ص2 فكمري، ج (1)

 .3، ح321 فاصءر لهعه، ص (2)
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َعْقلوهْحَبا»  .(1)«..أماْصاحبْالود ْْفبدْا

**** 

  

                                                            
معتءرك  فو مئل،  ما ز  حعاخ  فنوري  فة   ي،  (1)

 .1، ح106، ص12ج
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 املسألة السادسة

 التوبة خري شفيع

ألااى اةنلاااءب أب ة ي ااةخم ز أللااا  ال ادااام      

فااءلدع   يميااد أب   لطااا  أالاا  ز هااذ  الاادنهء 

 ل  دا  للادنهء واد  ا ل  أال ال ادام        ي ا  ال

 ء فكد ي مق اإلنلءب ز ا عءصي اة جيد ل    هع

نلاءب أب  فعلاى اإل   ي  ت ل  ال  ماهلم الاذنا  

ماال ف  هتي اادامحك ن لاا  دءل اداام فهااي خاا   اا    

 :وء  أله  الل مل   م  م

 .(1)«والْش ضوْأجنحْمنْالتوبْ»

اللاء  الظ م فءإلنلاءب ة يظ ام د اي  يلاها      ا

ال أذا  الدءمحي االمء يظ م دءل ادام فهاي خا     

دال س  ااء    هت لا  اال كنادا   احب اهلل ة ي ا      

                                                            
 .579، ص4، ج368 ففكاد:  ل ا  ف ال،د، (1)
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اةنلءب ال ال اةنلاءب هاا الاذي يلاعى دا          

ديااد  ز فءل اداام هلل يعااين ممحج دااذمح  ج    ن لاا 

ألاااى ألءأااام اهلل ا ااامك  ن اااس اةنلاااءب ل لماااا

فمب اهلل حي  العداد الاذي    ا عءصي اندذهء نهءئهء

ب أكن    اى يع ام  اهلل اال الاذنا       حي ا  

 :  أن  وء أله  الل م أل أدي جع م

 .(1)«امل نتْاحملسنإنْمنْأحبْعوا ْهللاْإىلْهللاْ»

 :أله  الل م وء اال خطدم ل  

بَتَزهْوغَلَزَبَْشزه َوَُه،ْ» َمَُْو  َسزهْوقَزدَّ َّهْنََصَحْنَ   ٌدَْرب َّبَىَْعو  فَاُ

ْ ٌ َطاُنُْمزَو َّ ي  ُتوٌرَْعن هْوأََمََلَْخاِ ٌ ْهَل،ْوالشَّ ْأََلََلَْمس  فَِإنَّ

َكََبَزا ِْلرَي  َْ ِصَي فَهَاْ،ِبهُْيَ يُِّنْهَلْال َمع  ِْليَُسزوِّ َْ بَز . (2)«وقَُمنِّيزهْالتَّو 

 ااذن  ف  اااب ا ااءم  ز   فءل اداام   اا ت للعدااد ا  

 .خم الدنهء ااآل

                                                            
، بمب جو ز 3، ح138، ص12معتءرك  فو مئل، ج (1)

 قجءيء  فتوبد.

 .101ص 1، ج64ل ا  ف ال،د،  فخة د  (2)
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 املسألة السابعة

 آثار التوبة

ز  هاااء   ا حب هلااال أمااال يم ضاااه  اهلل يااااك  ثااام

ئ  سااا   اةنلءب الل ادم  ثءمح هلا   االءفت لل ء

خاام  فماال  احلهااء  اآل مهلءناا  ز احلهااء  الاادنهء ا  

  : ثءمحهء

 :ل السيئات حسناتتغفر الذنوب وتبد - 1

فمب العداد حكا    ال  ثءمح ال ادم غ ماب الذنا حب 

 :وء   عءمج  غ م اهلل ل  كناد  ء  ء   ادم ن ا 

ٌْْلَغَ َّززززار َْ َعَْو َمززززَنْوََْْوِإينِّ اُْمَِّْلَمززززن  ززززاَتَْصززززاِلح  مَعِ

تََدى  .(1)اه 

دااال يداااد  اهلل  فكاااو غ اااماب الاااذنا    الاااهس

 :وال   عءمج هلمء جء  ز اللهئءت امج  للءت

                                                            
 .82 ور  ءه  آليد:  (1)
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ُْل ْقَُوزدِّ ََ اْفَُأولَِئز َْصزاِلح  زال  زاَتْمَعَ َْ َعَْو َمَنَْومَعِ َْمن  ِإالَّ

َْواَكَنْ َْحَسنَات  م  ِّئَاِِتِ َْسي ُ اَْرِحمي ااَّللَّ ْغَُ ور  ُ   .(1)اَّللَّ

 :ُتطهر اإلنسان من دنس الذنوب - 2

ل أا ا  ا دعاد   نفءل ادم  طهم اإلنلاءب اال الاذ   

فمب اهلل حي  العدد الطهاامح ألب    النس ال هطءب

الطهم ضد المجس االمجس ها اسام جيمات ااء    

اي اامل ةهاات الااذنا   يلاا كذمح ااال اةأمااء 

اةنلاءب   فعء  الم  لد  فلءال االاسءاس ااأل

أال أداي     فءل ادم  طهم اةنلءب ال هاذ  اآلثاءم  

حب ال اداام اطهاام  » :وااء  ألهاا  اللاا مأدااد اهلل 

 .(2)«ال النس اخلطهئم

ال ادام  طهام   » ألها  اللا م:   اوء  اةاءم ألاي 

 . (3)«الكلا  ا  لل الذنا 

                                                            
 .70 ور   فه قمن  آليد:  (1)

 . 24، ح124، ص18جو مئل  فشااد،  (2)

، بمب وجوب  بالص 129، ص12معتءرك  فو مئل،ج (3)

  فتوبد.
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 :السرت- 3

لاا كناا  ال اءئد     اهلل ياحب أصل ال ادام اللاا   

يااام   ايلاااههم اال خ يهماء  خام   ز الادنهء ااآل 

سا ءمح أال اللاءس اياة ي اهلل دةأماء          ف األ

محاي أال اعءايام دال اها  واء :      العدءال  فكاد  

حكا  ء  » دء أدداهلل أله  الل م يكا :أمسع  

العدد  ادم ن ا ء أ د  اهلل فلا أله   فكل : 

اهلهف يلا أله ؟ واء : يللاي ال ها  ااء هلءناء      

جاامح   احمج دكءج ي  دءب أله  ايا ي اهلل حمج 

اةمحض أب اهل مااي ألهاا  كناداا  فهلكااى اهلل أاا     

اجل    يلكء  الهس  ي  ي هد أله  د اي   

 .(1)«ال الذنا 

امحاي أاال ساالهمءب داال خءلااد وااء  هللاا  ز 

 :أله  الل مدمل أومأ حك نءالاني أدا أدد اهلل 

فكامأت   اى ان هها  حمج     «اومأ ياء سالهمءب   ...»

                                                            
 ، بمب  فتوبد.1، ح431، ص2 فكمري،ج (1)
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ْ َعْوال   َْمن  ِْإالَّ ََ لِئز فَُأو  ْصزاِلحاْ  زال  زاَتْمَعَ َو َمزَنَْومَعِ

َْحَسززنات ْ م  ِّئاِِتِ َْسززي ُ ُلْاَّللَّ هااذ   ؛وااف» :وااء  قَُوززدِّ

حن  ي  ى دء  ال ا ذن  يام الكهءام   ى   فه م

ياوف د  يدي اهلل أ  اجل فه ااب هاا الاذي    

يلااي  لااءد  فهاو اا  ألااى سااهئء    ااهئء ف ااهئء     

ز ساءأم  فهكا  أمل  هلاذا اهلاذا ز ياام هلاذا     

هلذا فهكا  أأمف يء مح  وء    اى ياو ا  ألاى    

سااهئء   هللااهء هلاال كلااا يكااا  أأاامف فهكااا       

سااا هء ألهااا ز الاادنهء اأغ مهااء لااا الهااام      

أداادلاهء  لاالءت وااء  فافاات صاا ه    لللااءس   

فهكالاب ساد ءب اهلل أااء هلءنا  هاذا العداد اة      

ْ سااهئم اا ااد  فهااا وااا  اهلل أاا  اجاال ََ لِئزز فَُأو 

ُلْا َْحَسنات ْقَُودِّ م  ِّئاِِتِ َْسي ُ  .(1)َّللَّ

 :حب اهلل للتائبني - 4

 :فءل ءئ   ده  اهلل هلمء وء   عءمج

                                                            
 .170،ص1 فافم خ، عحاء بخ مفاء بخ بمفء  ف  قي،ج (1)
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َْاِبني ْالتَّوَّ بُّ ُُْيِ َ ْاَّللَّ  .(1)ِإنَّ

  أدء أدداهلل األ اعءايم ادل اه  وء : مسع

 أله  الل م يكا :

 .(2)«إذاْ عْالعودُْوبْْنصوحاْأحلهْهللا»

أل ادال    أل أده   محاي أل ألي دل حدماههما

حب ) :أل دع  أصا ءدلء محفعا  واء      أدي أم 

اهلل أاا  اجاال أأطااى ال ااءئد  ثاا   خ ااء  لااا 

أأطاااى خ ااالم الهاااء ةهااات أهااال اللااامءاات  

 :ااألمحض للااا دهء وال  أ  اجل

َْْال ُمتََطهِّرِين بُّ اِبنَيَْوُُيِ ْالتَّوَّ بُّ ُُْيِ َ ْاَّللَّ  .(3)ِإنَّ

 : عءمج اوال فمل أ د  اهلل   يعذد   

ْ زم  ِ ِِّ زِدَْر م  ْيَُسزوُِّحوَنْحِبَ هَلُ َْحو  َشَْوَمن  ِملُوَنْال َعر  يَنَُْي  ِ اَّلَّ

ْ َتُْ َّ َّنَزاَْوِسزع  يزَنَْ َمنُزواَْرب ِ ِ ُروَنِْلَّلَّ زتَغ  ِمنُوَنِْبزِهَْويَس  َوقُإ 

َْوقِْ ََّوُعزواَْسزِبضَعَ يَنَْ بُواَْواُ ِ ِْلَّلَّ اْفَاغ ِ ر  َْوِ ل م   ْ َ َْرمح  ء  ََْش  هِزم 

                                                            
 .222 ور   ف ق  ،  آليد  (1)

 ، بمب  فتوبد.1، ح430، ص2 فكمري، ج (2)

 .222 ور   ف ق    آليد  (3)
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ْْ* ََذاَعْال َجِحِيْ َِتُم  َِِّتَْو َزد  ْال ن  َْجنَّاِتْ َد  ِخل هُم  َّنَاَْوأَ   َرب

ْأَن َتْال َع ِيُ ْ ََ َّ ِْإن م  ِِتِ ايَّ َْوُذرِّ م  َواِِجِ َْوأَز  م  َْ اَبهِئِ َْصلََحِْمن  َوَمن 

ْْ*ال َحِكُيْ ْفَبَزد  َمِئزذ  ِّئَاِتْقَو  زي َُِْقْالسَّ ِّئَاِتَْوَمن  ي َوِقهُِمْالسَّ

ُزْال َعِظيُْ ُْهَوْال َ و  تَُهَْوَذكِلَ  .(1) َرمِح 

 :اوال  أ  اجل 

ُْتلُزوَنْالزنَّ  َس ِْإلَه اَْ َخَرَْواَلْقَب  ِ ُعوَنَْمَوْاَّللَّ يَنْاَلْقَد  ِ َواَّلَّ

ْقَل زَقْ َْذكِلَ َعزات  ْقَ   نُوَنَْوَمن  َْواَلْيَ   ْاِبل َحقِّ ِْإالَّ ُ َمْاَّللَّ َِِّتَْحرَّ ال

اْ ْْ*أَََثم  ِْفضزِهُْمهَزا   زُد  َْوََي  ِْ َمْال ِبضَاَم ْال َعَذاُعْقَو  ْهَلُ قََُّلاَعف 

ُلِْإْْ* ْقَُوزدِّ ََ اْفَُأولَِئز َْصزاِلح  َْ َعَْوَ َمَنَْومَعِاَتْمَعَال  َْمن  الَّ

اَْرِحمي ا ْغَُ ور  ُ َْواَكَنْاَّللَّ َْحَسنَات  م  ِّئَاِِتِ َْسي ُ  .(2)»(3)اَّللَّ

 (:لى اهلل أله  اال ص)اوء  محسا  اهلل 

 .(4)«والتائبْمنْاَّلنبْمكنْالْذنبْهلْ،التائبْحليبْهللا»
 :ىل النورإاخلروج من الظلمات  - 5

 ب ز ال ادم فكد أخمج  اهلل اال ظلماءت  فمل افِّ

                                                            
 .9 - 7 ور  ،مر   آليد  (1)

 .70 - 68 ور   فه قمن،  آليمظ  (2)

 ، بمب  فتوبد.5، ح432، ص2 فكمري، ج (3)

 .51، ص3جممع  فعام  ظ، مفاء م ءي  فن  قي، ج (4)
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  هلد هذا ال ا م  ا عءصي امج نامح اهدايم ااء ي

 :وال   عءمج

ْلَُمزززاِتِْإىَل ِْمزززَنْالظُّ م  زززرُِِجُ يزززَنْ َمنُزززواَُْي  ِ ْاَّلَّ َْويِلُّ ُ اَّللَّ

 .(1)النُّور

 :وء  أله  الل ماأل أدي أدد اهلل  

يزززَنْ َمن ِ ْاَّلَّ َْويِلُّ ُ لَُمزززاِتِْإىَلْزززززُاَّللَّ ِْمزززَنْالظُّ م  زززرُِِجُ ْواَُْي 

ْ

يعااين ااال ظلمااءت الااذنا  حمج نااامح   .(2)النُّززور

ْ. (3)«ال ادم

  فءإلنلءب ة خيمج ال هذ  الظلمءت اة دءل ادم

  ب ي ا  أل ةهت ا عءصي ل ي يال أ لذا أله 

 .اهلل ل  ألميب احلب

**** 

                                                            
 .257 ف ق  ،  آليد (1)

 .257 ف ق  ،  آليد  (2)

 .6،ح174، ص18معتءرك  فو مئل، ج (3)
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 املسألة الثامنة

 هون من طلب التوبةترك الذنوب أ

 أله  الل م:اءم  وء  اإل

 . (1)« مك الذن  أهاب ال ألل  ال ادم»

اود  ء هلمء كهلمنء ز ددايم ال  م اب لل ادم  ماأل

نلااءب الااذي  اإل ىفعلاا  اضاا لء هااذ  ال ااماط 

لعكداءت اةهات   يطل  ال ادام أب ي ااءام هاذ  ا   

كدااا  ال اداام االهااء أكدااءت  د ا ااناات الاام  اال 

الاال س اةاااءمح  دءللااا  ااااء كهلمنااء  ااال ال  لاام  

ال اا دءج اهاى اهلاا  اال اساءاس    األا  األ

فمل   ال هطءب ا ةث  اة مت ألى  هء  اةنلءب

أب ي صطاااى اةنلاااءب هاااذ  العكداااءت   ال اااع  

ة د افهب ال اهلل أ  اجال للاء ا  ز   حدلهالم 

ااال أللاا    فاااك الااذن  أهاااب    أللاا  ال اداام 

                                                            
 .539، ص170ل ا  ف ال،د،  ففكاد:  (1)
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ط دعاادم المجاااج ام اااال اداام ألب ودااا  ال اداام 

الاهس هلاال اال  اء  نااء       امج اةفعاء  اللاءدكم  

اوااد محاي    اامك الااذن  أهاااب ا هلااءباطلداا  لااذ

 ادي  ألايال    ز أله  اللا م أل أدي أدد اهلل 

 الص  

أنْإبليسْاحتالْ دْ ابدْمنْبينْإئائياتْحىتْذهزبْ

فبالتْهلْإنْتركْاَّلنبْأيْسزْْ،إىلْفاجرةْيرقدْال  ِْا

ْ،وليسْ ْمزنْولزبْالتوبزْْولزدهاْ،منْولبْالتوبْ

فانَصزز ْوماُززتْمززنْليلِتززاْفأصززوحتْوإذاْ ززدْابِززاْ

احَضزواْفالنزْْفإ زاْمزنْأهزاتْاانزْْفزار عْْ:مكتوع

فزأوىحْْ،الناسْمفكثواْ الَثْالْقزدفنو اْاُريزاابْيفْأمرهزا

هللاْع ْولاتْإىلْنيبْمزنْارنبضزاءْوالْأ لمزهْالاْمزو ْ

بنْمعرانْأنْائتْفالنْْفصاتْ لما،ْومرْالناسْفليصلواْ

 لما،ْفاينْقدْغ رتْلهزا،ْوأوجلزتْلهزاْاانزْْبتهليطهزاْ

 .(1) ْعنْمعصيِتعوديْفال

  أله  الل م:اوء  أا  ا  ال  

تركْاخلطيئْْأيْسْمنْولبْالتوبْْو ْمنْشهوةْسا ْْ»

                                                            
 .3، ح132، ص16و مئل  فشااد، ج (1)
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أور تْح  ْووقالْواملوتْفَّلحْادلنيا،ْفزَلْقزْتكَّْليْ

 . (1)«لبْفرحا

لل ادام   ء فعلى المغم ال أن   عءمج اضات  اماأل  

ن  أأطى فمصم امهت اخللب دةب ي اداا اأب أة ح

يهةسااا ااال أللاا  ال ادام ااات العاا م اال اهلاال   ة 

لاا   مااال اصاه    ألاى اهلل دةنا  يكدال اال أداءال      

 :وء  ألههمء الل ماحللل إلدل  

«..ِْْ بَزز ْأََسززأ َتِْمززَنْالتَّو  ِْإن  ََ زز نَع  ْقَم  ْْ،ولَززم  َ ْقَُعززاِلع  ولَززم 

ِْْ َم ْال  َْْ،اِبلنِّب  ُُ ز َْحض  ََ ْقَ  ََّلح  ْولَم  ِْ َ َكْاِبإِلَ ب ْقَُعريِّ  ْولَم  ُْ َِّلزيَح

ِْْ ْيِفْقَُلززوِلْاإِلَ بَزز ََ زز ْ َلَي  ْيَُشززدِّ   ىَل،ْولَززم  ْأَو  ََ ْْ،ِبزز ولَززم 

ِْْ ْاِبل َجرمِيَز ََ ِْْْ،قُنَاِقش  ز َ مح  ِْمزَنْالرَّ ََ ز ِيس  ْقُإ  َْجَعزاَتْْ،ولَزم  بَزات 
 ْْ ن زِبَْحَسزنَ َْعزِنْاَّلَّ ََ َْواِحزَدةْ ْ،ُنُ و َ ََ ْ،وَحَسزَبَْسزيِّئَتَ

ا ْ َْعرش  ََ  .(2)«...ْاَبَعْال َمتَاِعْوفَتََحْكَلَْْ،وَحَسَبَْحَسَْتَ

**** 

 

                                                            
 .1، ح451، ص2 فكمري   فشاخ  فك اني، ج (1)

، مخ وصاته 428، ص3ء ، جل ا  ف ال،د مفاء    (2)

 البنه  ففعخ   ا ام  فعالم .
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 املسألة التاسعة

عليه )خذ العربة من النبي آدم أ

 وكيفية طلب التوبة (السالم

اءم أل اإل منء ز ددايم الد   اء محايلكد كهل

 :أله  الل م الدءوم

ْ عْ دْ» ْما ْ عْ دْ  م ْولات ْهللاْع  ْأن ولوال

 .(1)«مذنبْابدا

ف ءن  هذ  ال ادم أ   للمع  يل اضمءنم 

فللةخذ ال هذ  الماايم الع   اهله هم   لل ءئد 

 .ال ادم ال ءالوم

أله  اءم احللل العل مي جء  ز  م  اإل

ا اسل  ب مد ا ل  كهلم  ادم  الم ز  الل م

 وهل:  صلاات اهلل ألههم اةع 

                                                            
، بمب 1، ح84، ص1  ل  فش  ئع،  فشاخ  فصءوق، ج (1)

   د  فذلب وق ول  فتوبد.
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  اهلهف هلءب كلا يء محسا  اهلل؟ وء : فكء»

 محسا  اهلل صلى اهلل أله  ا ل :

خمج ال أل  اخلطهئم ال  الم أله  الل م ا ء م

االم اأا   ااد  وء : يء مح  حب  د  

 اأصل   أ مالني حمج االم؟ وء : دلى.

  اى أهلااب  ءئداء    وء   الم: ف هف أصلت يء مح  

اجل:  لاد ين باء    ا كدل  ادم؟ فكء  اهلل أ 

خبطهئ ااا هلمااء أناا  أهلاا    أنااء أهلاا   ا عاااف  

دءل ءضاااال  الااااذيل ألم ااااا    يَّا  اساااال حلاااا 

أمسء هم  افضل ا دهم ألى ا ئ م  اهام  

 دمد ا ل  الطهداب اأص ءد  اخل اب.

حة أناا   فافكاا  اهلل  عااءمج فكااء : يااء مح  ة حلاا  

ا اظلم  ن لاي  مدك أمل  سا سد ءنا احب

فءمحتين حنا أن  أمح م الامات  حباب دماد    

 ساد ءنا الطهد  اخهءمح أص ءد  ا ل ااد   ا ل  

ا اظلما   احبمدك ة حل  حة أنا  أملا  ساا    
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ن لي  ف ا  ألاي حناا أنا  ال ااا  الام هم        

الطهااااد  اخهااااءمح أصاااا ءد   حبااااب دمااااد ا لاااا 

 .ا ل اد 

كلاا   ا يماد ا   فكء  اهلل  عءمج: لكد ودل     

اهلاءب كلاا    -أني انكي د م ا  فكد   ا ت  

ف ام هاذ     -لاا   أ ام اال  اهم محاضاءب      

الا ثاام اةيااءم الاام  لاا كدلا فهااي أيااءم الدااه  

 د اام ا. ف ااءاهءيلكااي اهلل ز هلاال يااام دعاا   

 د م  .فلكى ز هلل يام الهء ثل  

م  ةب دمد مح  اء أأظ يء كلا وء   الم فعلد   

ا ل  اخهءمح أص ءد ؟ فةا ى اهلل  عءمج حله : ياء  

 الم حنا لا أمف  هلل  ج   دمد ا لا  ألادي   

 دااء ي اااب أفضاال    أل دد اا اخهااءمح أصاا ءد    

 أأمءلا.

 أمف.وء   الم: يء مح  أمفين أل

لااا امب داا   وااء  اهلل  عااءمج: يااء  الم حب دماادا     
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ةهاات اخللااب ااال اللدااه  اا مساال  اا  ئ اام    

ا كمد  اسءئم أدءالي ال ءحل  اال أا  الادهم   

حمج  خاام  اااال الااامى حمج العاامه لاامجل دهاام  

احب محج  ال خهءمح    دمد لاا امب دا  ةهات    

   اللدااه  لاامجل دهاام  احب محجاا  ااال خهااءمح     

أصااا ء  دماااد لاااا امب دااا  ةهااات أصااا ء  

 ا مسل  لمجل دهم.

يء  الم لا أ   محجل ال ال  ءمح أا ةهعهم    

ال    دمد اأص ءد  اخل يل ل ءفة  اهلل  محج 

أل كلا دةب خي م ل  دءل ادم ااة ءب  ثم 

 يدخل  اهلل االم.

ه  ألى هلل اا د ال دف دمد حب اهلل له    

دمد اأص ءد  ال المتم اء لا ولم   ا  

ألى أدال هلعدال هلل اء خلب اهلل ال أا  الدهم 

م حمج حمج  خم  اهلءناا هل ءمحا ل  ءههم  اةالاه

أءودم دماال : اة ءب دءهلل   ى يل  كاا د  
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 االم.

احب محجااا   ااال ياااد      دماااد اأصااا ءد     

اخل يل أا اا دا الهم لعذد  اهلل أذادء لا ولام  

ألااى اااال أاادال اااء خلااب اهلل  عااءمج ةهل هاام     

ْاجل:  وال  أ  .أةع  ِْكتَزاٌعِْمزن  اَْلزاَءُه  َولَمَّ

ٌقْ ُْمَصدِّ ِ ِتُحوَنْ ََدِْعن ِدْاَّللَّ تَ   ْقَل اُتْيَس  َْواَكنُواِْمن  ِلَماَْمَعهُم 

ْ ََدْ ِ ْاَّللَّ ُْ نَ َْماَْعَرفُواَْكَ ُرواِْبِهْفَلَع  اَْلاَءُه  يَنَْكَ ُرواْفَلَمَّ ِ اَّلَّ

 . (1)ال ََكِفرِينَْ

الااأي ودا     الماايم أب أهلامانل  هد ال هذ   

اأةل اآلالا  الم ي امل دهء  ضمءنء  ال ادم

ال ءئداب اي  ج دهء امج اهلل ا  اسلاب هي هلمء 

   :يلي

 .أب يلدل اهلل دةمسءئ  ايل   م  :أاة 

 .أب يعاف دءخلطهئم :ثءنهء 

.الطءهميلمج اهلل ب مد اال  ي اسل حأب  :ثءلاء 

                                                            
 .393  392قهعا   الممم  فاعك ي، ص (1)
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 املسألة العاشرة 

مري املؤمنني من درر حكم أ
 

هلءلا ال ا  ال احل م الم امحالت أل أا  

 لءال  ااضاج ال ادم  أله  الل ما  ال  

 :نذهلم دعضء  الهء هلمء يلي

 .(1) «الرمحْْتس تزنلْالتوبْ» - 1

 . (2)«اَّلنوعُْوغساتْالبلوعُْطهرْالتوبْ»-2

ْوتركْابللسانْواس تغ ارْابلبلبْندمْالتوبْ»- 3

  .(3) «قعو ْأنْْْْالْوإضامرْاباوارح

 .(4) «السيئاتْمتحصْابلتوبْ»- 4

 .(1)«اَّلنوعْتك رْابلتوبْ»- 5

                                                            
، ر  ففكم و رر  فكالم،    ء  فو حء  آلمءي  فتاااي،  (1)

 .111ح ف  فتمي، ص

  فاصءر  فعمب  لهعه. (2)

  فاصءر لهعه. (3)

 .99 فاصءر لهعه، ح ف  ف مي، ص (4)
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 .(2)«الن سْفوارطْاس تدراكْالتوبْْمثرة»- 6

ْاملش يْْوانتظارْوأنفْالوبضْْهماتْيفْاب روا»- 7

 .(3)«احلوبْْوان ساحْالتوبْ

 .(4)«احلوبْْميحوْالتوبْْحسن»- 8

**** 

  

                                                                                  
  فاصءر لهعه. (1)

 .115 فاصءر لهعه، ح ف  فثمي، ص (2)

 .97 فاصءر لهعه، ح ف  ف مي، ص (3)

 .128 فاصءر لهعه، ح ف  ففمي، ص (4)
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم -

 اإلميي   إليي  العسييكر ا السوسيي   اإلميي   تفسيي ر .1

 اإلمي    السهد ا مدرسة اإلم   تح: مدرسة العسكر ا

 1السقدسيةا    الشريفا قم فرجه اهلل عجل السهد 

 مهر. هي 1409 األول محققةا رب ع

: ق ي  الع  شييا تح  مسع د بن محسد الع  شيا تفس ر .2

 السكتبييةا السحالتييي الرسي لي  ه شييم السيي د الحي   

 اإلسالم ةا طهران . العلس ة

 صي دق  محسد: ق  تح الصدوقا الشرائعا الش خ علل .3

 . 1966 الح دريةا سوة بحرا السكتبة

 اآلمييد  ال احييد عبييد الكييال ا ودرر الحكييم غييرر .4

 :ح حتصي  الهجر ا الخ مس القرن علس ء من التس سي

 األعلسيييي موشييي را  األعلسييييا حسييي ن الشييي خ

 .للسطب ع  

 اكبير  : عليي ل ي  وتع ح حتص الكل ويا الك فيا الش خ .5
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 هي1363 طهرانا االسالم ة الكتب ادار الغف ر ا

 الحي ة،ا سيوة   أدا  نشير  موظي را  العر ا ابن لس ن .6

 هي1405 محر  الطبع

تيح:   البرقييا  خ ليد  بين  محسد بن أحسد السح سنا .7

ب لسحيد،ا   السشيتهر  الحسي وي  اليدين  جيالل  الس د

 – اإلسييالم ة الكتييب دار ا1327 – رنكيي نا طهييران

 ش. 1330-1370 ا1طهرانا  

 الطبرسييا  الوي ر   حسي ن  م يرةا  ال س ئلا مستدرك .8

 الترا،. إلح  ء الب ت ال مؤسسة :ق  تح

 عبيد  الفقه يةا محسي د   واأللف ظ السصطلح   معجم .9

 . الفض لةا الق هر، السوعما دار عبد الرحسن

 التي ريخ  مؤسسية  عبيد،ا  محسد البالغةا تحق  : نهج .10

 لبو ن.  ب رو ا جديد،ا طبعة العربيا

 إلح  ء الب ت ال الع مليا مؤسسة الش عةا الحر وس ئل .11

 الترا،.
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