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الذنب هو "أن نتصرف خالفاً لمصالحنا"./ علينا أن نكون أنانّيين بعض الشيء كي ال 
نذنب!/ أين العَجب في قضية الذنب والتوبة؟/ أال يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن 

الله يحب عباده حباً عظيماً؟!

ما هو الذنب؟ أهو مجرد عمل ُيغضب الله تعالى؟! أم إنه ضربة للنفس أوالً! بالمناسبة، 
إن على المرء أن يستغرب أْن: "إلهي، لقد آذيُت نفسي، فما بالك أنت انزعجت؟" 

والجواب: ألن الله يحبك حباً جماً...

أين الَعَجب في قضية المعصية؟

نــود خــال هــذه املحــارضات التحــدث عــن موضوعــن عجيبــن جــداً يف عــامل الخلقــة واألجــواء الدينيــة؛ 

أحدهــا الذنــب، واآلخــر املغفــرة والتوبــة. أيــن موضــع الَعَجــب يف قضيــة الذنــب؟... لقــد خلــق اللــه 

تعــاىل هــذا العــامل والكائنــات يف منتهــى التنظيــم والدقــة. دونــك قوانــن الفيزيــاء والكيميــاء يف الكــون 

فانظــر كــم قــد ُصّممــت بدقــة! بــل مل يكــن باإلمــكان أصــاً أن يجعــل اللــه تعــاىل خلقــة دومنــا حســاب 

ــادة أحدهــا اآلخــر. يف هــذا العــامل، حيــث خلــق  ــه ذاتهــا عــى إب ــت مخلوقاتُ ونظــام، وإال كانــت عملَ

ــي أن  ــن الطبيع ــة. وم ــاراً وحري ــاَن إرادًة واختي ــل اإلنس ــز وج ــى ع ــق، أعط ــام ونس ــه كل يشء بنظ الل

ــل  ــذا العم ــه ه ــّمي الل ــو أن يُس ــب ه ــن العجي ــاً. لك ــن أحيان ــف القوان ــان ويخال ــذا اإلنس ــئ ه يخط

ــنا ومل  ــم إال أنفس ــؤِذ ومل نظل ــا مل نُ ــع أنن ــي!« فم ــد عصيتَن ــان: »لق ــاً لإلنس ــة« قائ ــاً« أو »معصي »ذنب

نوّجــه صفعــة إال ألنفســنا، يــرى اللــه أنــه هــو املقصــود بهــذا الفعــل!.. وهــو أمــر يف منتهــى الغرابــة!

أال يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن الله يحب عباده حباً عظيماً؟!

نَــب«، وعلــة هــذه التســمية هــي أن الذنــب فعــٌل ذو تبعــات  أصــل لفظــة »الَذنْــب« مــن »الذَّ

ســلبية لإلنســان؛ فالذنــب الــذي نقرتفُــه يُجــّر إىل أعــراض ســلبية تلحــق بنــا نحــن، لكــن اللــه 

ــان« ــة »عصي ــا أّن كلم ــذرة!« ك ــي املع ــب من ــذا، واطل ــك ه ــن فعل ــب م ــال وتُ ــول: »تع ــاىل يق تع
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تعنــي عــدم الطاعــة واالتّبــاع؛ أي: إين قطعــُت ِصلَتــي باللــه تعــاىل. وإن لهــذا األمــر آثــاراً وضعيّة ســيئة يل 

أنــا، لكــن اللــه يقــول: »لقــد عصيتنــي.. هيّــا تُْب مــن فعلتــك!«.. أال يحــي هذا شــدة محبة اللــه لعباده؟!

ما الحكمة من "توجيه الله األوامر لنا"؟

أساســاً ملــاذا زّودنــا اللــه بهــذا املنهــج – املســّمى بالديــن – وفرضــه علينــا »فرضــاً« حتــى إذا بــَدرَت منــا 

مخالفــة لــه ُســّميَت »مخالَفــة ألمــر اللــه«! فالطبيــب يــزّود مريضــه بوصفــة للعــاج، غــر أننــا - بصفتنــا 

مــرىض - ال نكــون مضطريــن لاعتــذار مــن الطبيــب إذا مل نشــأ العمــل بوصفتــه؛ ذلــك أننــا نُلحــق الــرر 

بأنفســنا، ال بالطبيــب! لكــن اللــه تعــاىل قــد دخــل يف ُصلــب حياتنــا قائــاً: »إذا اقرتفــَت هــذه األخطــاء 

ــاىل  ــه تع ــا ينفعــك!« وكأن ــرك مب ــا آم ــك!... أن ــي!... إذا أرَضرَت بنفســك فسأســتاء من ــد عصيتن تكــون ق

يقــول: » مــن أجــي أنــا كـُـفَّ عــن هــذه األفعــال )الذنــوب(!« يتوّجــب علينــا القيــام بهــذه األفعــال وإن 

مل يأمرنــا اللــه بهــا )ألنهــا يف مصلحتنــا( فلــاذا إذن يُدخــل اللــه أمــرَه يف القضيــة؟ أليــس هــذا مــن فــرط 

محبتــه تعــاىل باإلنســان؟! أّي حكمــة أخــرى وراء ذلــك يــا تــرى؟! أليســت هــذه أعجــب ظاهــرة يف مجــال 

الديــن؟! ليــس مــن العجيــب أن يأمرنــا اللــه بالصــاة والصــوم، إذ مــن املعلــوم أنهــا أعــال يف صالحنــا، 

لكــن العَجــب هــو أن يُطلــق ســبحانه عــى عــدم إتياننــا بهــذه األعــال اســم »الذنــب« »ومعصيــة الله«! 

أي إن اللــه ينزعــج حــن أرُِضّ أنــا بنفــي! فموقــف اللــه عــز وجــل مــن هــذه األوامــر هــو أنــه يدخــل 

بنفســه يف ُصلــب القضيــة ويجعــل الجنــة ثوابــاً لألعــال التــي تنفعنــا، ويتوّعــد بالنــار؛ شــأن األم التــي 

تهــّدد ولَدهــا الجاهــل مــن فــرط شــفقتها عليــه. الحظــوا بــأي إرصار وحــاس يتحــدث اللــه تعــاىل يف 

كتابــه العزيــز! فالــذي ال ينظــر إىل القــرآن الكريــم بوصفــه رســالة حــب مــن اللــه تعــاىل لعبــاده فإنه - يف 

الحقيقــة - ال يفقــه معــاين كلــات هــذا الكتــاب ومداليلهــا. مفهــوم الذنــب واملعصيــة ومحلّها الحســاس 

يف منظومــة الديــن أال يحكيــان محبــَة اللــه العارمــة تجاهنــا؟! وإن كان الــرد ســلبياً فــأّي معنــى ميكــن أن 

يحمانــه يــا تــرى؟! هــل لنــا أن نقــول – والعيــاذ باللــه – إن اللــه أشــبه بســلطان جائــر يغضــب إذا مل 

منتثــل لــه فيلّقننــا درســاً؟!... اللــه ال هــو قــاٍس، وال ظــامل، وترصفــه هــذا ال يُفصــح ســوى عن شــدة محبته.
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لماذا مفهوم "التوبة" عجيب؟

املفهــوم العجيــب اآلخــر يف الديــن هــو التوبــة واالســتغفار. لكــن مــا املــراد مــن التوبــة؟ التوبــة تعنــي 

أنــك قــد خرقــَت القانــون بذنــب ارتكبتَــه وأن تبعاتــه هــي يف طريقهــا إليــك. وإن أراد اللــه تعــاىل منــع 

هــذه التبعــات الناجمــة عــن معصيتــك فــا بــد أن يُرِبــك نَســَق العــامل. أتعلــم مــا ســيحدث إذا اضطــرب 

نظــام العــامل؟ كأن يتّفــق، خــال األربــع والعرشيــن ســاعة، أن تختــل جاذبيــة األرض يف ســاعاٍت مــا! أو 

يتعطــل قانــون متاســك الــذرات أو الخايــا فيــا بينهــا! إن نســق العــامل بــأرسه ســيختل ويضطــرب متأثــراً 

ــا هــذا،  ــر عملن ــه، أْن نلمــس أث ــا الل ــا، إذا عصين ــد لن ــع ال ب ــه! بالطب باختــال نظــام قطعــة صغــرة من

ــه – يف الحقيقــة  ــل إن الل ــة، ب ــار هــذه الخطيئ ــن آث ــا وب ــُه تعــاىل بينن ــه فســيُحول الل ــا إلي ــا إذا تُبن أم

ــؤّدي إىل أّي تخلخــل يف أي نقطــة مــن هــذا العــامل. – ســيقف بوجــه نظــام العــامل، لكــن بطريقــة ال ت

الله يقبل التوبة دائماً، إذن هو باستمرار يأتي بمعجزة!

ملــاذا موضــوع التوبــة عجيــب؟! ألن اللــه يف قضيــة التوبــة يقــف أمــام نظــام العــامل بطريقــة ال يضطــرب 

فيهــا هــذا العــامل. ويف الواقــع فــإن معجــزة تحصــل هنــا. فقبــول اللــه للتوبــة يعنــي أنــه تعاىل يحــول دون 

الــرر الناجــم عــن معصيتنــا.. الــرر الــذي يُفــرتَض، وفــَق نظــام العــامل، أن يحيــق بنــا. تصــوَّر معجــزًة 

ــة الشمســية،  ــد أن يتخلخــل نظــام املجموع ــن ال ب ــر لنصف ــاً؛ فحــن ينشــق القم ــر« مث ــّق القم »كَش

لكــن مبــا أن األمــر معجــزة، فــإن نصَفــي القمــر ســيلتصقان ثانيــة دون أن يتحــرّك ســاكن! عــى أن القمــر 

ــأيت  ــه باســتمرار ي ــا عــى نحــو موصــول، أي إن ــه يتقبّله ــإن الل ــة ف ــا التوب مل ينشــق إال مــرة واحــدة، أم

مبعجــزة! بــل لرمبــا أىت جــّل وعــا عــى أثــر معصيتنــا مــن دون أن نتــوب منهــا فمحــاه ومل يــَذرُْه يظهــر!
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لماذا يستغفر أولياء الله كل هذا االستغفار؟

إننــا أمــام قضيتــن يف غايــة الغرابــة؛ هــا الذنــب، والتوبــة! إحداهــا أن اللــه يُعــّد الذنــب الــذي نرتكبــه 

نحــن والربــة التــي نوّجههــا بأنفســنا ألنفســنا، معصيــة لــه عــز وجــل وخروجــاً عــن طاعتــه فيخاطبنــا: 

»اســتغفرين ملعصيتــك هــذه!« واألغــرب هــو قولــه: »إن تُبــَت إيَلَّ فســأقف أمــام نظــام هذا العــامل وال أدع 

أثــر ذنبــك يظهــر لــك ال يف الدنيــا وال يف اآلخــرة!« مضافــاً إىل القضيتــن العجيبتــن هاتــن فــإن هنــاك أمــراً 

آخــر هــو عجيــب أيضــاً وهــو: ملاذا يتــوب أولياء اللــه ويســتغفرون كل هــذه التوبــة واالســتغفار؟!... إنهم 

مل يقرتفــوا إمثــاً! مــا هــو ســبب إرصارهــم الشــديد عــى االســتغفار بــن يــدي اللــه؟ وهــذا موضــوع آخــر 

ســنتطرق إليــه يف املحــارضات القادمــة. إن مــن لــوازم التديـّـن هــو أن يســتوعب املتديـّـن مفهــوم املعصية 

ويعلــم أنــه بارتكابــه هــذه املعصيــة إمنــا يــر بنفســه، ال أنــه يُغضــب ربــه فحســب! يحســب الكثــرون 

أنهــم بارتكابهــم الخطايــا إمنــا يُغضبــون اللــه تعــاىل وال يظنــون أنهــم - يف الواقــع - بأنفســهم قــد ألحقــوا 

الــرر. ولــذا فإنهــم إذا هّمــوا إىل التوبــة تراهــم يطلبــون إرضــاء اللــه يك ال يظــل مســتاًء منهــم. وكفــى!

لماذا ال ينظر المجتمع إلى الذنب على أنه "كارثة"؟

ال يأخــذ املجتمــع قضيــة املعصيــة بجــد. فالــكل يحتــج عــى مــن يخالــف اإلشــارة الضوئيــة يف التقاطــع 

أْن: »ملــاذا تُربــك نظــام املدينــة!« أمــا تجــاه املعصيــة فإنهــم ال يحملــون مثــل هــذا الفهــم! قــد يعــود 

ســبب عــدم نظــر النــاس إىل املعصيــة عــى أنهــا كارثــة إىل أن األنظمــة التعليميــة ال تعلـّـم هــذا لألطفــال 

يف صغرهــم. فهــل يعلّمــون التاميــذ خــال الســنوات الدراســية االثنتــي عــرشة مفهــوم الذنــب يــا تــرى؟ 

مــا هــو الذنــب؟.. هــل هــو مجــرد فعــل يُغضــب اللــه تعــاىل؟! أم إنــه حقــاً يشء رهيــب إىل درجــة أن 

عــى املــرء أن يســتغرب أْن: »إلهــي، لقــد آذيــُت نفــي، فــا بالــك أنــت انزَعجــت؟« فيجيــب تعــاىل: 

»ألننــي أحبــك حبــاً جــاً.. أعظــم مــن حــب األم لولدهــا..«. الــذي يرتكــب الذنــب هــو كَمــن يقطــع 

يــده أو إصبعــه بســكن أو ســاطور ملِحقــاً األذى بنفســه. والتوبــة هــي كــا لــو قطعــَت إصبعــك بنفســك 

ثــم قلــت لربــك: »إلهــي، أصلحــه يل!« االغتيــاب هــو حقــاً أكل الشــخص للحــِم أخيــه يف الديــن ولقــد 

ــح. ــب القبي ــر هــذا الذن ــوا أث ــه يف بعــض املواطــن يك يع ــر ألصحاب ــه)ص( هــذا األم كشــف رســول الل
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الذنب هو "أن نتصرف خالفاً لمصالحنا"

ــة  ــرون أن املعصي ــي اإلرضار بالنفــس أوالً! يظــن الكث ــب يعن ــداً إىل اآلن أن الذن نحــن مل نســتوعب جي

هــي الــدوس عــى املقدســات والعمــل مبــا يخالــف املعتقــدات ومارســة ســلوك غــر إميــاين! والحــال 

ــف  ــا يخال ــة م ــون مارس ــل أن يك ــب - قب ــذا. فالذن ــس ه ــة بالدرجــة األوىل، لي ــن املعصي ــراد م أن امل

ــاس خطــأً مــن  ــن للن ــّدم الدي ــا نحــن مــن ق ــا! لعلن ــا - هــو أن نتــرصف مبــا يخالــف مصالحن معتقداتن

ــن.  ــق للدي ــن منهــاج يقــوم عــى املعتقــدات واإلميــان« ال يعــّر عــن فهــم دقي ــا: »الدي األســاس. فقولن

فالديــن - أوالً - هــو منهــاج يقــوم عــى مصالــح اإلنســان، ســواء الدنيويــة منهــا أو األخرويــة. مــن هنــا 

فإنــه ال بــد - كمرحلــة أوىل - أن نكــون أنانيّــن بعــض الــيء يك ال نذنــب! األنانيــة - يف األســاس - ليســت 

شــيئاً قبيحــاً. فهــذا أمــر املؤمنــن)ع( ينكــر إحســانه ألحــد ويــرصح بــأّن كل مــا قــام بــه كان لنفســه)ع(! 

فقــد روي عنــه)ع ( أنــه قــال: »َمــا أَحَســنُت إِىَل أََحــٍد َوال أََســأُت إِلَيــِه ألَنَّ اللــَه تََعــاىل يَُقــوُل: »َمــْن َعِمــَل 

َصالِحــاً فَلَِنْفِســِه َوَمــْن أََســاَء فََعلَيْهــا« )فُّصلــت/46(« )متشــابه القــرآن ومختلفــه البــن شــهر آشــوب/ ج1/ 

ص118(. ولــو مل يكــن عنــد أهــل البيــت)ع( أنانيــة، باملعنى الحقيقــي للكلمــة، أكانوا ســیبكون وینتحبون 

ــه يعاقــب اإلنســان  ــم أن الل ــكاء واالنتحــاب؟! ففــي القــرآن الكري ــار كل ذاك الب ــة والن مــن أجــل الجن

ــرش/19(. ــُهم« )الح ــاُهْم أَنُْفَس ــَه فَأَنْس ــوا الل ــَن نَُس ــوا كَالَّذي ــاين: »َوال تَُكونُ ــر أن ــه غ ــأن يجعل ــيّئ ب الس

المرحلة األولى من االلتفات إلى الذنب هي أن تكون أنانياً بمعنى الكلمة!

املرحلــة األوىل مــن عمليــة االلتفــات إىل مفهــوم الذنــب وإدراك قضيــة املعصيــة هــي أن يحفــظ اإلنســان 

نفســه ويرعــى مصالحــه، أو لنقــل: أن يكــون »أنانيــاً«! وإن علينــا يف املــدارس أن ننشــئ األطفــال بطريقــة 

يتنبّهــون فيهــا إىل أن كل اختيــار يختارونــه ســيرتك أثــراً مســتدمياً عليهــم؛ وهــو أن يـُـرتك التلميــذ ليختــار 

بكامــل حريتــه بحيــث إذا اتفــق أن كان اختيــاره ســيئاً أحــسَّ بالنــدم عليــه. أي ينبغي ان نضــع األطفال يف 

معــرض االختيــار يك يــروا تبعــات اختيارهــم الســلبية أو األيجابية. عندما تســأل الله أن: »إلهــي، أِعّني عى 

أن ال أعصيــك«، فكأنــك تقــول لــه: »إلهــي، أِعّني كيــا أصنع ما يّرين«. وقد ســألوا آية اللــه بهجت)ره( أن 

يزّودهــم بِذكــر فقــال: »الِذكــر هــو أن تعزم عــى عدم املعصية! فــا إن تعزم عى ذلك حتــى يعينك الله«.
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تعالــوا، يف شــهر رمضــان املبــارك هــذا، نتصــف ببعــض األنانيــة، ونهتــم مبصالحنــا، بــل بأعــى 

ــا  ــا ركيزته ــا، أم ــة هــي أن ناحــظ مصالحن ــات إىل املعصي ــة االلتف ــزيَت عملي ــإن إحــدى ركي ــا. ف مصالحن

ــة(. ــارضات اآلتي ــه يف املح ــنتكلم عن ــا س ــو م ــا )وه ــه لن ــه ومحبت ــة الل ــظ حرم ــي أن نلح ــة فه الثاني

ما الذي جعل الله يصطفي آدم)ع( بعد الذي ارتكبه؟

لقــد عــى آدم)ع( ربــه فــكان أن هبــط مــن الجنــة ومــن ذلــك املقــام الرفيــع: »َوَعــَى آَدُم َربَّــُه فََغــَوى« 

)طــه/121( وفــرّط مبيــزات عظيمــة؛ أي فــرّط بثــواب االمتثــال لقول ربــه. ثم يعّر القــرآن الكريم بــأن الله 

مــن ثــم اختــاره للنبــوة، وقَِبل توبتــه، وهداه: »ثـُـمَّ اْجتَباُه َربُّــُه فَتَاَب َعلَيْــِه َوَهَدى« )طــه/122(. فا الذي 

جعــل اللــه عــز وجــل يجتبــي آدم)ع( بعــد أن عصــاه؟ ألنــه)ع( تــاب توبــة يف منتهــى الروعــة حــن جعــل 

الســاوات واألرض تضطــرب لبكائــه وأنينه! مســجد اإلمام الصادق)ع(، 06/أيار/2019ـ  30/شــعبان/1440


