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الخطوة األولى على طريق معرفة الذنب هي أن نعرف "أن الذنب يضر بنا نحن"./ 
يتصور البعض أن المعصية ال تضر به هو، بل تُغضب اللَه فحسب!/ ثالثة دواٍع إلصرار 

الله الشديد على ضرورة كّفنا عن المعاصي.

إن العقدة )نقطة اإلثارة( الرئيسة في القرآن الكريم هي الذنب والكّف عن المحارم. 
يكون  والتوحيد  الشرك  أو  واإليمان،  الكفر  مثل  من  مواضيع  في  خوضه  أثناء  حتى 
بحد  ذنب  الكفر  وأن  الذنوب،  أكبر  الشرك  ألن  أيضاً؛  حاضراً  المعصية  موضوع 
عن  ينَهى  الذي  هو  القرآن  نظر  في  القيمة  ذو  فاإليمان  اإليمان،  عن  تكلم  وإْن  ذاته. 
صاحبه. صالح  في  يصب  الذي  السلوك  أي  السلوك؛  لحسن  سبباً  ويكون  المنكر 

ما الذي يجعلنا ال نستمتع بالقدر الكافي من تدّيننا؟!

ــس  ــان. ولي ــطاً لإلنس ــراً، ومنّش ــلّياً، ومث ــاً، ومس ــا جذاب ــون معه ــورة يك ــى بص ــن أن يتج ــي للتديّ ينبغ

ــد  ــذي مل يشــتغل عــى نفســه قي ــع؛ فال ــن هكــذا للجمي ــد أن يكــون الدي ــه ال ب املقصــود مــن هــذا أن

شــعرة ومل يجعــل لنفســه أي قيمــة إضافيــة ال يكــون لدينــه تلــك القيمــة الكبــرة حتــى وإن كان مســلياً 

ــه  ــذ بتديّن ــد أن يلت ــة فــا ب ــد اإلنســان لروحــه وفكــره قيمــة مضاف ــه. أمــا إذا أوَج وممتعــاً بالنســبة ل

ــذة  ــا الل ــن حياتن ــب م ــاذا ال نصي ــى النشــاط. مل ــاً ع ــراً باعث ــه مث ــن بالنســبة ل ــون الدي ــد أن يك وال ب

ــة،  ــن املتع ــكايف م ــدر ال ــا الق ــن تديّنن ــي م ــَم ال نجن ــن لِ ــة الدي ــعى ملامرس ــن نس ــن الذي ــر؟ نح األوف

ــاة  ــى حي ــن ع ــر املتدين ــر غ ــاذا ال يتح ــن؟! مل ــاة الاديني ــط حي ــوا لنم ــا تهف ــرى أفئدتن ــم ت ــن ث وم

املتدينــن؟! مــع أن القــرآن الكريــم يــرح بــأن الكفــار يــوّدون لــو يخرجونكــم مــن إميانكــم مــن فــرط 

ــاراً َحَســداً ِمــْن ِعْنــِد  ــْو يَرُدُّونَُكــْم ِمــْن بَْعــِد إميَانُِكــْم كُفَّ ــاِب لَ حســدهم لكــم: »َودَّ كَثــٌر ِمــْن أَْهــِل الِْكتَ

أَنُْفِســِهم« )البقــرة/109(.. َمــن الــذي يحســدونه عــادًة؟! إنهــم يحســدون الــذي يعيــش يف لــذة أكــر!
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أحد العوائق أمام استمتاعنا بالدين فهُمنا الخاطئ له

ــا هنالــك أن علينــا أوالً أن نبــذل بعــض الجهــد لنفتــح ألنفســنا بــاب  ، كل م التديــن مثــر وُمَســلٍّ

االســتمتاع بالديــن. علينــا أن نكتشــف مــا الــذي يجعلنــا ال نجنــي مــن تديّننــا القــدر الــكايف مــن اللــذة؟ 

أحــد عوائــق اســتمتاعنا بالديــن هــو مــا نحملــه عنــه مــن تصــورات خاطئــة وفهــم مشــّوه تولّــد لدينــا 

ــع  ــن عندهــم مشــكلة م ــا مم ــن بصــورة صحيحــة، أو أنن ــا الدي ــم مل يعلّمون ــا أنه ألي ســبب كان؛ فإم

ــن  ــن م ــورات يك نتمك ــذه التص ــح ه ــا تصحي ــا. وإن علين ــل، وصدقناه ــه أقاوي ــمعنا عن ــد س ــن؛ ق الدي

االلتــذاذ بالديــن. هــذه التصــورات الخاطئــة إمــا أن تتصــل بالديــن عمومــاً، أو أن ترتبــط ببعــض أجزائــه.

من المواضيع التي نحمل عنها فهماً خاطئاً موضوع الذنب

ــاً وتشــغلنا باســتمرار هــو موضــوع الذنــب. مــا املــراد  مــن املواضيــع التــي نحمــل عنهــا تصــّوراً خاطئ

مــن الذنــب؟ ومــا الحكمــة مــن بــروز مفهــوم اســمه »الذنــب«؟ وملــاذا ُوضــع العــذاب عقابــاً للمذنــب؟

مفهــوم الذنــب هــذا هــو مــن عجائــب عــامل الخلقــة! فإننــي أرتكــب خطــأ يــّرين أنــا، لكــن اللــه يتدخــل 

قائــاً: »لقــد عصيتنــي!« يجــب أن نتأمــل يف أنــه مــا الــذي يجعــل اللــه يدخــل يف هــذه القضيــة ويطلــق 

عــى خطئنــا - الــذي يحيــُق رضرُه بنــا نحــن - اســَم الذنــب والعصيــان، ويُدِخلنــا يف متــاس مبــارش معــه؟!

الخطوة األولى على طريق معرفة الذنب: لنعرف "أن الذنب خطأ يضّر بنا نحن"

ال يحمــل النــاس فكــرة صحيحــة متامــاً عن املعصية؛ فهــم يتصورون أنهــا ال تر بهم، وأنهــم مبعصيتهم إمنا 

يُغضبــون اللــه فحســب! وهــذا فهــم بعيــد عــن الصــواب. العجيــب يف قضيــة الذنــب هو أننــي أرض نفيس 

بارتكابــه لكــن اللــه يســميه »ذنبــاً« وأنــه عصيــان لــه هو، ويســتاء مني بســببه! ولــي نتعرف عــى الذنب 

جيــداً علينــا – كخطــوة أوىل – أن نعــرف أنــه خطــأ يرتكبــه اإلنســان فيــر بــه هــو وأّن لــه، يف هــذا العامل 

املنظـّـم إىل أبعــد الحــدود، آثــاراً ســلبية تلحــق بفاعله بطبيعــة الحال. فلــو أدرك املذنب هذا للََجــأ إىل الله 

متوســاً: »إلهــي، »ظَلَْمــُت نَفــيِس« )دعاء كميــل بن زياد النخعي( فــا تدع آثار هــذه الخطيئة تحيق يب!«
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يتصور البعض أن المعصية في نفسها ال تضّر به هو، بل تُغضب الله فحسب!

يتصــور الكثــرون أن املعصيــة، يف حــد ذاتهــا، ليســت قبيحــة وهــي ال تشــكل خســارة لهــم، إمنــا هــم 

يُغضبــون اللــه باقرتافهــا فحســب! وهــذا فَْهــم خاطــئ للمعصيــة ال بــد أن يتغــر. كــام يظــن كثــرون أيضاً 

أن املؤمنــن قــد عاهــدوا اللــه عــى أن ال يعصــوه، فــإن صــَدر منهــم تــرف خاطــئ، ُســّمي هــذا التــرف 

»ذنبــاً!« أمــا خــارج نطــاق الديــن فهــذا التــرف – يف نفســه – ال هــو خاطــئ وال هــو ضــاّر بصاحبــه!

ــكن أو  ــا بس ــدي إن قطعته ــن ي ــتنفصل ع ــه، س ــن أو خارج ــل الدي ــُت داخ ــواء أكن ــي، س ــن إصبع لك

ــط  ــب يرتب ــي أن نتصــور أن الذن ــا ينبغ ــان. ف ــن واإلمي ــة بالدي ــذا أي صل ــس له ــأتألّم، ولي ــاطور وس س

باختيارنــا فيــام يتصــل بالعقيــدة واإلميــان، وأن املعتقــدات أمــر ذوقــي وروحــي اختــاره البعــض، 

فــإن مل يكونــوا معتنقــن لديــٍن مــا فســيكونون يف مأَمــن مــن رش مفهــوم اســمه »املعصيــة«!

الذنب هو خطأ يصدر من اإلنسان وُيلحق به ضرراً، سواء أكان متديناً أم لم يكن!

الخطــوة األوىل هــي أن نعلــم أن الذنــب فعــٌل يــّر بنــا نحــن. ليــت املجتمــع يقتنــع بــأن »الذنــب هــو 

خطــأ يصــدر مــن اإلنســان ويُلحــق بــه هــو رضراً، ســواء أكان متدينــاً أو مل يكــن!« يــا ليتنــا كنــا قــد أقنعنــا 

أطفالنــا يف املــدارس منــذ البدايــة بــأن »إرضار املــرء بنفســه أمــر بــذيء! وأن تفريــط اإلنســان مبصالحــه 

ــَب أَْن  ــِه لََوَج ــْن َمَحارِِم ــبَْحانَُه َع ــُه ُس ــَه الل ــْم يَْن ــْو لَ ــه: »لَ ــح!« روي عــن أمــر املؤمنــن)ع( قول يشء قبي

يَْجتَِنبََهــا الَْعاِقــل« )غــرر الحكــم/7595( ألن العاقــل يعلــم أن يف ارتكابهــا خــران لــه. وروي عــن رســول 

يــِن َوَمــْن ال ِديــَن لـَـُه َعــِن الَْقِبيــِح، فَُهــَو  اللــه)ص( أنــه قــال: »الَْحيَــاُء َخــْرٌ كُلُّــُه؛ يَْعِنــي أَنَّــُه يَُكــفُّ َذا الدِّ

ــاء  ــَت ذا حي ــإن كن ــن؛ ف ــاء بالدي ــل للحي ــيعة/ ج12/ ص168(. ال دخ ــائل الش ــل« )وس ــاَمُع كُلِّ َجِمي ِج

فســوف ال تفعــل القبيــح، ولــذا فســوف ال تتــرر، وهــذا مطلــوب للجميــع. أمــا الديــن فيــأيت هنــا ليؤكــد 

عــى كل مــا هــو مفيــد ورضوري لإلنســان. فعــن رســول اللــه)ص( أيضــاً أنــه قــال: »َمــْن تـَـرََك الَْخْمــَر لَِغْرِ 

)ع(: لَِغــْرِ اللــِه؟! قَــاَل: نََعــْم َواللــِه ِصيَانَــًة لَِنْفِســِه،  اللــِه َســَقاُه اللــُه ِمــَن الرَِّحيــِق الَْمْختُــوِم. فََقــاَل َعــِيٌّ

يَْشــُكرُُه اللــُه َعــَى َذلـِـك« )مــن ال يحــره الفقيــه/ ج4/ ص353(؛ أي مــن تــرك رشب الخمــر ليــس لوجــه 

اللــه، بــل لبواعــث بعيــدة عــن اللــه )ألي ســبب كان؛ كأن يكــون عــرف مضارّهــا لــه( فسيســقيه اللــه 

مــن مرشوبــات الجنــة! ملــاذا؟ ألنــه حفــظ نفســه واللــه يفــرح حــن يحفــظ اإلنســان نفســه مــن األرضار.
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لماذا دخل الله بنفسه في قضية الذنب وهو ُيصّر كل إصرار لنكف عن المحارم؟

الذنــب فعــٌل يُلحــق بنــا رضراً، واللــه يســتاء إن فعلنــا شــيئاً يــُرّ بنا، ويفــرح إن قمنــا بعمل ينفعنــا. لكن 

املؤســف أّن »اللــه« مل يتــم تقدميــه للنــاس بهــذه الصــورة. الســؤال هــو: ملاذا دخــل الله بنفســه وبكل قوة 

يف موضــوع املعصيــة، بــل إنــه يهــدد بالعــذاب، ويــّر علينــا بالَكــّف عــن املحــارم؟ إىل درجــة أن بإمكاننــا 

ــاده يف القــرآن الكريــم هــي موضــوع الذنــب..  ــه مــع عب القــول، إذا صــح التعبــر: إن عقــدة قصــة الل

حــول ارتــكاب الذنــب وعــدم ارتكابــه! فلقــد بعــث اللــه الرُســل، وجــاء بأمئــة الهــدى، وأنــزل القــرآن مــن 

أجــل هــذه العقــدة املهمــة املتمثلــة بالذنــب، وهــو أنــه »ال يجــوز لنــا أن منــارس مــا يُلحــق بنــا الــرر!«

العقدة الرئيسة في القرآن هي المعصية

إن العقــدة الرئيســة يف القــرآن الكريــم هــي الذنــب والكــّف عــن املحــارم. حتــى أثنــاء خوضــه يف مواضيع 

ــرشك  ــاً؛ ألن ال ــارضاً أيض ــة ح ــوع املعصي ــون موض ــد يك ــرشك والتوحي ــان، أو ال ــر واإلمي ــل الكف ــن مث م

ــر  ــة يف نظ ــان ذو القيم ــان، فاإلمي ــن اإلمي ــم ع ــه. وإْن تكل ــد ذات ــب بح ــر ذن ــوب، وأن الكف ــر الذن أك

القــرآن هــو الــذي ينَهــى عــن املنكــر ويكــون ســبباً لحســن الســلوك؛ أي الســلوك الــذي يصــب يف صالــح 

صاحبــه. إذن يف وســعنا أن نقــول: القــرآن كتــاب يبحــث يف موضــوع الذنــب. ملــاذا يشــّدد اللــه تعــاىل كل 

هــذا التشــديد عــى كّفنــا عــن املعــايص؟ ولقــد أجبنــا عــى هــذا الســؤال يف املحــارضة الســابقة إجــامالً 

وقلنــا: بســبب محبــة اللــه لعبــاده؛ فهــو تعــاىل مــن فــرط محبتــه لنــا يشــدد عــى رضورة عــدم اقرتافنــا 

الذنــوب وعــدم إنزالنــا الربــات بأنفســنا. فهــل نحــن مصّدقــون أن اللــه رؤوف رحيــم إىل هــذا الحــد؟

الداعي األول إلصرار الله على كّفنا عن المعاصي هو "أننا ال نبالي بما ينفعنا ويضرنا"

ــّن  ــر، ويع ــه أوام ــاً«، ويحــدد ل ــا تجــاه نفــيس »ذنب ــه أن ــذي أرتَِكبُ ــاىل الخطــأ ال ــه تع ــاذا يســمي الل مل

ــاده«.  ــاه عب ــك تج ــة تل ــه املفرط ــة الل ــو »محب ــؤال ه ــذا الس ــاميل له ــواب اإلج ــاً؟ الج ــاً وثواب ــه عقاب ل

عــى أننــا إذا أردنــا اإلجابــة مفصــاً قلنــا: الداعــي األول لهــذا هــو أن النــاس ال تعــرف مــا ينفعهــا ومــا 

يرهــا، أو أنهــا تعبــث مبصالحهــا وال تــرى االهتــامم بهــا أمــراً جــاداً! أي ليــس كل مــن نقــول لــه: »هــذا 

ــا ويجتنــب مــا فيــه رضره! األمــر ينفعــك جــداً« أو: »ذاك الفعــل يــرك كل رضر« فإنــه ســيصغي إلين
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ــِه  َــا يَِصــُر إِىَل  أَكِْل الطََّعــاِم لَِمْعرِفَِتــِه ِبَحاَجــِة بََدنِ فعــن اإلمــام الصــادق)ع( قولــه: »َولَــْو كَاَن اإلِنَْســاُن إمِنَّ

إِلَيْــِه َولـَـْم يَِجــْد ِمــْن ِطبَاِعــِه َشــيْئاً يَْضطـَـرُُّه إِىَل َذلـِـَك كَاَن َخلِيقــاً أَْن يَتـَـَواَن َعْنــُه أَْحيَانــاً ِبالثِّْقــِل َوالَْكَســِل 

ــك« )توحيــد املفضــل/ ص75(؛ أي إن الكســل مســترٍَش يف النــاس إىل درجــة أن  ــُه فَيَْهلِ ــى يَْنَحــَل بََدنُ َحتَّ

ــه ال يفتــش عــن الطعــام حتــى يهلــك! ــه مــن الجــوع وتدفعــه إىل األكل فإن الرجــل إذا مل تؤملــه معدت

لــذة شــديدة  أو  بالبــرش؟! فــام مل يُِصــب أجســاَمهم أملٌ  الراحــة  الركــون إىل  انظــر مــاذا يصنــع 

فإنهــم ال يحرّكــون ســاكناً حتــى مــن أجــل منفعتهــم أو اجتنــاب مرتهــم! فــامذا عــى اللــه 

ــه  ــوع فيوّج ــب املوض ــه يف صل ــل بنفس ــل يدخ ــز وج ــراه ع ــا ت ــن هن ــؤالء؟ م ــاد كه ــع عب ــع م يصن

إلينــا األوامــر، ويفــرض العقــاب والثــواب، ويــرّشع الحــال والحــرام يك نتــرّف مبــا فيــه نفعنــا!

فالداعــي األول الــذي يجعــل اللــه يبــّدل الفعــل - الــذي هــو يف األســاس لصالحنــا - إىل »فــرٍض 

ــبب  ــر - وبس ــإن األخ ــأنه ف ــان وش ــرك اإلنس ــه إذا ت ــو أن ــياً ه ــاً قاس ــاً، وعقاب ــه ثواب ــّن ل ــي« ويع دين

نفُعــه؟ يكمــن  أيــن  يــدرك  وقــد ال  بــل  منفعتــه،  عــن  يفتــش  - ســوف ال  وتقاعســه  تكاســله 

الداعي الثاني: نحن في الغالب ال ندرك مصالحنا الطويلة األمد

الداعــي الثــاين هــو أننــا يف كثــر مــن األحيــان ال نــرى حتى املصالــح القصــرة األمد التــي يف متنــاول أيدينا، 

ومــن هنــا يــرى اللــه تعــاىل نفســه – وحســب تعبرنــا الــدارج – ُمجــَراً عــى إصــدار األوامــر علّنــا نتزحزح 

ــا  ــا ال نــدرك مصالحن ــة األمــد؟! وألنن ــا الطويل ــا – والحــال هــذه – أن نــرى مصالحن بأوامــره! فكيــف لن

الطويلــة األمــد مل يكتــف اللــه - مــن أجــل بلوغنــا إياهــا - بإرشــادنا بــل أخــذ يأمرنــا بهــا ويحــدد الثــواب 

والعقــاب عليهــا؛ إذ مــن الصعــب أن يتولــد لــدى املــرء الدافــع لتأمــن مصالحــه القصــرة األمــد، فــام بالك 

بتلــك الطويلــة األمــد! وال تختلــف طبيعــة الداعــي الثــاين عــن األول، لكننــا أكــر مــا ركّزنــا ضمــن الداعــي 

األول عــى املصاديــق التــي متثــل مصالحنــا اآلنيــة والعينيــة؛ مبعنــى أننــا ال نــرى حتــى مصالحنا الشــخصية 

اآلنيــة وال نتحــرك لصيانتهــا فــام بالــك بإقاعنا عــن الســلوكيات املناهضة لهــذه املصالح! أّمــا الداعي الثاين 

فيتصــل بتلــك املصالــح الطويلــة األمــد التــي ال نجــد الدافــع لتأمينهــا أبــداً إال بأمــر مــن اللــه عــز وجــل!
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الداعي الثالث: إن الله استثمر فينا حس العبادة كي ال نفعل ما يضر بنا

الداعــي الثالــث هــو أننــا منتلــك حّســاً اســمه »حــّس العبــادة«. وقــد أقــر ذلــك علــامء النفــس أيضــاً حــن 

ذهبــوا إىل أن للبــرش غريــزة وحاجــة طبيعيــة تدعــى »العبــادة«؛ أي إنهــم يحبــون أن يعبــدوا شــخصاً مــا. 

وإن مــن جملــة أســباب مــا ناحظــه مــن اكتظــاظ تجمعــات »االعتــكاف« و«املجالــس الروحانيــة لشــهر 

رمضــان املبــارك« وإقبــال النــاس عليهــا هــو حــس العبــادة هــذا ورغبــة النــاس يف إشــباعه. واللــه عز وجل 

يعلــم أننــا منتلــك هــذا الحــس وهــذه الغريــزة، ولــذا فإنــه حينــام يأخــذ العبد بعبــادة ربــه يقول اللــه له: 

»مــن أجــي أنــا أقلــع عــن هــذا التــرف املــر بــك!« أي إن اللــه يســتثمر حــس العبــادة فينــا لتحريضنــا 

عــى عــدم القيــام مبــا يــّر بنــا من ذنــب ومعصيــة! وهكــذا يتولــد مفهوَمــا الذنــب والطاعة. حينــام يرى 

اللــه أننــي أخــذُت أعبــده، ورصُت أريــد إشــباع غريــزة العبــادة لــدّي بعبادته، يســتغل تعاىل هــذه الفرصة 

فيمنعنــي مــن بعــض الترفــات واألعــامل املــرة يب. حــن تتلــو القــرآن تأّمــل يف أنــه: مــا الــذي يجعــل 

اللــه، وهــو بــكل هــذه العظمــة، يتكلــم مــع عبــاده يف القــرآن كل هذا الــكام حــول الطاعــة واملعصية؟ أمل 

يكــن مثــة موضــوع آخــر يتناولــه يــا تــرى؟! ملــاذا كل هــذا اإلرصار مــن جانبــه عز وجــل عــى أن ال نذنب؟


