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 (ٖ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 املكدوة

مج ددددغ أق اني ال دددد  أشددددخلل اخل دددد  أاحلمددددر  رب اني ددددالدلغ اانيالددددىة ااني ددددى    دددد  
 اب ر ...زلمر ا    آل بيته انيطيبغ انيطالهخلين

خ   هللا ت الىل اخل   نيطال تده ا بالدتده اهداله   دن ت الديته اسلالنيوتدهه اأتدخله  بالنيت بد  
ذا ارتكب ا ت الي  أا ذنبالًه اا ر انيتدالببغ ببد ل تد بتو  اانيتكودع  دن  ديإالد  اإبدراذلال إ

َ َاانيَّدددِنيَن ِإَذا عَدَ  ُدد ا عالِحَأددً  أَْا اََ ُمدد ا أَنُوَ ددُوْ  ذََكدددخُلاا ا﴿كمددال بددالل ت ددالىل   ح ددتالت َّللَّ
ُ اَََلْ ُياِلخلُّاا َ  َ  نُ َب ِإَّلَّ اَّللَّ َتال عَدَ  ُد ا َاُهدْ  يَدْ َ ُمد َ*     عالْ تَدْغَوخُلاا نِيُننُ ِِبِْ  َاَتن يَدْغِوخُل انينُّ

َ  َانِْ د ۚ  أُانيََِٰإَك َجزَاُؤُه  تَّْغِوخلٌَة تِّن رَِّبِِّْ  َاَجتَّالٌت ََتْخلِي ِتن ََتِْتَوال اْْلَنْدَوالُر َخالنِيِريَن ِعيَودال 
اَّل ي ددتم تددن ر ددد  هللا ت ددالىله اي  دد  أ* هللا )جددد  اإلن دددال*  ع  دد  .ٔ﴾َأْجددخُل انْيَ ددالِتِ غَ 

 اىف.ا ى( بالدر     أ* غلالزيه اجلزاء اْل
 دددالح   وددد ه اكخلتددده اانيت بددد  إىل  ت دددالىلاانيت بددد  هدددهللا بدددالب هللا افتدددن انيدددني عت ددده هللا 

َّل أ* نطوددخل أنو دددتال تدددن إذليدد  نيكددد  تدددنن  ا العددهللاه عمدددال   يتدددال إد دد ة ربالنيددد  اكخلاتددد  
كمدددال     اخلطاليدددال اانيدددنن ب بتيددد  خالنيالددد  ارببددد  عدددالدب ه عبالبددده توتددد ح ني بدددالده ادلدددننبغ.

إىل  ند  انيدني عت د  ني بدالدب بالبدالً أذلدهللا إ)انير الء  ن اإلتال  اني داالد )  يده اني دى (  
 . (ٕ) و ب مسيته انيت ب (
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جالبدد  إ* بدد ل ااإلعمددن  مددي  ن دد  هللا   يتددال أ* شددخلا نيتددال بددالب انيت بدد ه ا ددمن نيتددال اني 
* هللا بدددر أانيدددرخ ل   مج ددد   بدددالده انيتدددالببغه اتدددن اع ددده هللا ني ت بددد  ع دددي    إىل  بالدرندددال

َ ػلُِددد ُّ انيتدَّددد َّاِبَغ ﴿ . ي ددد ل ت دددالىل  ػلددد  انيتددد ابغ اػلددد  ادلتطودددخلينأحبددده ْل* هللا ِإ*َّ اَّللَّ
خلِينَ     .(ٔ)﴾َاػلُِ ُّ انْيُمَتَطوِّ

نيدده(  ))ت دد  ادلدددتن  تددر آعدد   هللا   يدده ا  مدد  )احلددريا انيأددخلي   ددن انيتدد  اْلا  
هللا  دددز اجددد  كم ددد  ت دددك ت دددخلبه اإ* ادلددددتن  تدددر هللا  دددز اجددد  أ مددد  تدددن ذنيدددكه 

 .  (ٕ)هللا تن تدتن تالب ه أا تدتت  تالبب ((إىل  انييس شهللاء أح 
هللا )  يدده اني دددى ( ي ددد ل  ))إذا  بددال  بدددرأاارد  ددن ت الايددد  بددن اهددد  بددالل  مس ددد  

 حال أحبه هللا ع ض   يدهه ع  د   اكيد  ي دض   يده: بدالل  يت دهللا تالب اني بر ت ب  نال
رض أ* اكتمددهللا ج ارحدده اإىل ب ددالا اْلإىل  ت كيدده تددال كالنددال يكتبددال*   يدده ايدد حهللا  هللا 

  يددده ذن بددده عي  ددد  هللا  دددز اجددد  حدددغ ي  ددداله انيددديس شدددهللاء يأدددور   يددده بأدددهللاء تددددن 
 .   (ٖ)انينن ب((
انيدنن ه اؽلكددن إىل  هددهللا انيدص تالدخلل عددالحبوال ان الده تدن انيخلجدد ا انيالدالدب عالنيت بد  

 تبالا انيتوج انيريظ انيضب ي.اَّل ت الن  بال ت الىل     ذنيك ااَت ي  ذنيك تن خىل 

                                                           
 .222: اآلٌة البقرة سورة (1)
 .21ص ،6 ج األنوار: بحار (2)

 .436ص ،2ج الكافً: (3)



 (٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

إهدددال  دددب  إىل  اآخخلتددده عبالإل دددالع  اإلن دددال*  ميمددد    حيدددالة اني ت بددد  انيالدددالدب  آ دددالرٌ 
ذلال بالحل دددتالت انيددد  ر دددال هللا بددد  هللا ت دددالىل ني بدددرهه عودددهللا  دددب  ددد  اني ددديإالت اإبدددرا

 انينن ب. ت الىل ابوخلا*
ذليدد  اشددخلابطوال ني اميددط نيي ددتطي  ا انيت جدده ابددر أا ددا ت ددالىل ني بددالده ت يددالر اذلرايدد  اإل

َّل إحبدددخل ر تددده ايدددرخ  ا   مج ددد  تدددن أحدددبو  هللا ت دددالىله عمدددال   يتدددال إىل  نييددده ااني عددد لإ
كددددال* ادلددددخلء    مددددخل   هللا ت ددددالىل  دددديمال إ*إىل  ن ادددد  تالداتدددد  انيوخلعدددد   ددددالضل  نيتتدددد ب

  .انيأبالب
ددِ  َ َ ْيددَكه َاإْ*    )إذلِددهللا إْ* كددالَ* بَدد َّ زاِدي ِ  انْيَمِ ددِع إنيَْيددَكه عَدَ َ ددْر َحُ ددَن اَددظِّ بالنيتدَّ َكُّ

 .  (ٔ)ْتِن ِتْن نِْ َمِتَك(ِبهللا َبْر َأْشَ خَلِن بالْلالَكالَ* ُجخْلِتهللا َبْر َأخالَعِظ ِتْن ُ ُ  بَِتَكه عَإ*َّ َرج
* نبددغ أعليدد  اح ي دد  انيت بدد  ااج ِبددال اتخلاتبوددال اكيويتودداله شلددال ي ددتر هللا أاهتددال حالانيتددال 

جتددالس انيكبددالبخله اشددخلابم ببدد ل انيت بدد  ابعهددال اني ريددر تددن أبيددال* أب ددال  انيددنن ب ابيددال* 
 توالت ادلطالني  اَتتبتال ذكخل انيوض ل تتوال.أ

 ايكد * غادلددتت * يتودط بدهأ* يت ب  تتوال هنا اني  يد ه ا أ الب غ ادل ىل تبالرب ات الىل 
َ بَِ ْ ٍ  َ ِ يٍ .  ذخخلاً نيتال ي   َّل يتوط تالل اَّل بت * ِإَّلَّ َتْن أََت  اَّللَّ
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 حكيكة التوبة

انيت بدد   بددالرة  ددن اتدد ر  ى دد  تضتبدد  اْلال تتوددال ي تضددهللا اني ددالِن اهدد  ي تضددهللا اني النيدداه 
ت خلعدد   مدد  اهددنه اْلتدد ر هددهللا اني  دد  اانيتددر  ااإلرادة ادل ددتتب   ني  مدد ه أتددال اني  دد  عودد  

تددال ػلبدده  دد اء كددال* هددنا إىل  تددن اني عدد ل اإلن ددال*  ددخلر انيددنن ب اك هددال هددهللا انيددص  تددط
ذنيدك ت خلعد  ح ي يد  بي دغ بالنيد    د   اإلن دال* ا أخخلايالًه عإذا  دخللأاب ب دني يالً 

* اني  د  تدش شد خل بود ات زلب بده إب بهه حال  أَل   انيتوس ب دب  عد ات ابد ب عد
ذا كدددال* انيودد ات ب دددببه هدد ه اي ددم  ت،دلددده ب ددب  ع  ددده انيددني عددد ت إتدد،َله خال عددالً 

زلب بدده نددرتالًه عددإذا ب دد  هددنا انيتددر    دد  اني  دد  اا ددت ىل انب ددا تددن هددنا اْلَل حالنيدد  
ب دببه عدالت ابدد به * يدضب انيدنن  انيدني كدال* يننبده ا ،بدخدخل  ت دم  إرادة ابالدراً أ
آخددخل اني مددخله إىل  ب انيددنن نييدده ت ددت بىً بددال* ي ددز    دد  تددخل إ ة* ي ددز    دد   ددر  اني دد دأا 
اتددال شددالك  شلددال  ددتت خلل ا بضددالء  بددالدات أ ددالر انيددنن  تددن تب ددالت تالنييدد  آ* يددتىىف أا 

 إ* شالء هللا ت الىل.   يه بخليبالً 
  



 (ٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

* إاانيي ددغ عدد اإلؽلددال*خلاد تددن اني  دد  عددالني    هدد  اْلال اهدد  تط ددط هددنه اخلددعاته اادلدد
غ  بددالرة  ددن ت،كددر هددنا  بددالرة  ددن انيتالددري  بدد،* انيددنن ب مسدد   تو كدد ه اانيي دد اإلؽلددال*

تومدددال  اإلؽلدددال*ه عي مدددخل نددد ر هدددنا  انيتالدددري  اانتودددالء انيأدددك  تددده اا دددتيىبه   ددد  اني  ددد
نده عدالر زلا بدالً  دن زلب بده  أاشخلق     اني    نالر انيتر  عيت،َل به اني    حيا يررب 

كمددددن يأددددخلق   يدددده ندددد ر انيأددددمس ابددددر كددددال*   ا مدددد  عي ددددطط انيتدددد ر   يدددده بالن أددددالا 
عتأددت   نييددهه إاهدد  َّل ي ددرر   دد  اني عدد ل خلأ  زلب بدده ا اضل ددالر حاددالب عددأ دد الب 
  دده ػلالدد    دد  ه تددال عالتدده نيتددراربة إرادت ددك انيتددعا* تددن   ب بدده عتتب ددا  تددر نددعا* اني
 تط  به.

تب    احلال ل يط   ا   انيت بد  ض عالني    اانيتر  ااني الر ادلت    بالنيضب  ى   ت ال* ت
ت دددط انيتدددر  احدددره اغل ددد  اني  ددد     ددد  رلم  وددداله اك دددعاً تدددال يط ددد  ا ددد  انيت بددد    ددد  

عددد   هللا   يددده )كدددالني مخلة اانيتتياددد ه اِبدددنا اَّل تبدددالر بدددالل   انيدددنن ب تدددخلبا  نيددده كم رتددد 
اجبده اكدال* هد  اني دب  نيده ا دز  أ. اذ َّل ؼل د  انيتدر   دن   د  (ٔ)((انيتر  ت ب ))  (اانيه

 ي مخله ايتتاه.
 .ادل تتب   نيضب انينن ب  ظ اني    ااإلرادةأعيك * انيتر  زلو عالً بطخلعيه 

                                                           
 .151، ص44بحار األنوار: ج (1)



 وجوب التوبة وفضمّا

اَّللَِّ إىل  أَيدَُّوددال انيَّددِنيَن آَتتُدد ا تُ بُدد ا ب نيدده ت ددالىل  ﴿يَددال والعضدد اجدد ب انيت بدد  ا يددرل   دد  
تَدْ بًَ  َناُل ًحال َ َ   َربُُّكْ  أَْ* يَُكوِّخَل َ ْتُكْ  َ يَِّإالِتُكْ  َايُْرِخَ ُكْ  َجتَّالٍت ََتْدخلِي ِتدْن ََتِْتَودال 

ُ انيتَّددِ َّ َاانيَّددِنيَن آَتتُدد ا َتَ ددُه نُدد رُُهْ  َيْ ددَ   بدَددْغَ أَيْددِريِوْ  َابَِ،ؽْلَددالا ِهِْ  ْْلَنْدَوددالُر يدَددْ َ  ََّل ؼُلْددزِي اَّللَّ
ات ددط انيتالدد ح  (ٔ)يَدُ  نيُدد َ* َربدَّتَددال أَْ ِددْ  نيَتَددال نُ َرنَددال َااْبِوددخْل نيَتَددال ِإنَّددَك َ  َدد  ُكدد ِّ َشددهللْاٍء بَددِريخٌل﴾

 اخلالنيص . 
ي الً أَيدَُّوال انْيُمْدِتتُد َ* نَيَ  َُّكدْ  تُدْوِ ُ د َ*﴾إىل  يضالً  ﴿َاتُ بُ اأاب نيه ت الىل  اهد   ه(ٕ)اَّللَِّ مجَِ
اتددن ادل  دد   ا* اْلتددخل توددالده اني جدد ب عيادد    دديو  ه كالعدد   ني مدددتتغ أتددخل تتدده ت ددالىل

 مجي الً انيت ب ه ابر ج   ت الىل نتيا  انيت ب  انيوىح. 
خلِيَن﴾ اكننيك ب نيه  ز تن بالب    .  (ٖ)﴿ِإ*َّ اَّللََّ ػلُِ ُّ انيتدَّ َّاِبَغ َاػلُِ ُّ انْيُمَتَطوِّ

أنده بدالل  ))إ* هللا اشدر عخلحدالً بت بد   بدره تدن  (  يده اني دى )ق ج ودخل انيبدالبخل أا دن 
رج  َأ   راح ته ازاده   نيي   ا مالء ع جرهال عدال ت دالىل أشدر عخلحدالً بت بد   بدره تدن 

   (ٗ)((.ذنيك انيخلج  بخلاح ته حغ اجرهال
  ))إ* هللا يوخلح بت بد   بدره ادلددتن إذا تدالب كمدال يودخلح (  يه اني ى )ا ن انيالالدق 

 .  (٘)أحرك  بضالنيته إذا اجرهال((
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اَّللَِّ تَدْ بَدددً  َناُلددد ًحال﴾ بدددالل  ))هددد  إىل    ب نيددده ت دددالىل  ﴿تُ بُددد ا (  يددده اني دددى )ا تددده 
* هللا ػلدد  تددن إى* بددراً. بيدد   اأيتددال َل ي ددر: بددالل  يددال عددأانيددنن  انيددني َّل ي دد د عيدده 
يكدددددد * ذنيددددددك تتدددددده كددددددال*  خددددددخل   ))اتددددددن َّلأا  راايدددددد   ه(ٔ) بدددددالده ادلوددددددّ  انيتدددددد اب((

 .  (ٕ)أعض ((
  ))إذا تدددالب اني بدددر ت بددد  نالددد حالً أحبددده هللا ع دددض   يدددهه بيددد   (  يددده اني دددى )ا تددده 

ج ارحدده إىل  كالنددال يكتبددال*   يدده ايدد حهللا هللا اكيدد  ي ددض   يدده: بددالل  يُت ددهللا ت كيدده تددال
ب دددالا اْلرض أ* اكتمدددهللا   يددده ذن بددده عي  ددد  هللا ت دددالىل حدددغ ي  ددداله انيددديس شدددهللاء ىل إا 

 .(ٖ)يأور   يه بأهللاء تن انينن ب((

  ))انيتالبدد  تددن انيددنن  كمددن َّل ذندد  نيددهه اادل ددي    دد  (  يدده اني ددى )ا ددن انيبددالبخل 
 .  (ٗ)انينن  اه  ي تغوخل تته كالدل توزئ((

اجدد ب انيت بدد  اَل يددنكخل عيدده تدد  يميددط ف ابووددال اتددناهبوال   دد  مجددالا اْلإابددر ان  ددر 
 خىل.
رب ددد  تدددن كتدددالب ا دددت  دنيددد  اْلحدددالك  حب دددتوال ابدددبا تخلكودددال عودددنه اْل * اني  ددد إكمدددال 

 ني أك عيومال. رلالَّلً  يرا مجالا ا    بالبم      عض وال ااج ِبال شلال َّلإا 
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نيكدددن بدددر ي دددالل  إ* انيت بددد  هدددهللا انيتدددر  اا   ددد  اْلبددد  إ* انيتدددر  هددد  جدددزء توددد  تدددن 
تد ر اني  بيد  عكيد  عود  تدن اْل اإلن ال* َّل يرخ  َت  اختيالرتخلك  امسه انيت ب  اه  

نيدديس هدد  ك دد ل اني البدد  حدد  أبالنيتددر  اهدد  نيدديس بالختيددالرهه  اإلن ددال* يك دد  هللا ت ددالىل
 :اإلن ال** احل  اانيبغض َّل ي  ال* َت  اختيالر إبغض عى* تط أعى* أا 

 * انيددنن ب هدهللا  ددب ،ااجلد اب  ت ددر  أ*  دب  حالدد ل انيتدر  هدد  اني  د  اني ددالب  بد
ه اإلن ددددال*شلددددال ػلبدددده ايط بددددهه اَتالددددي  اني  دددد  داخدددد  َتدددد  اختيددددالر  اإلن ددددال* حخلتددددال*

 ه نييت  د اإلن دال*عالنيتك ي  به جالبزه عدالذا حالد  اني  د  اشدت    ندالر انيتدر    ب د  
 .انيت ب  ضل  انيبال ا انيتر  تن يكوهللا تال بننيك
  انيت ب  اج ب     به ا ترل تال مج   اتن
 .  ىً  ااج  اْلخخلاي انيضخلر ادعط اني  البه ه  انيني ني ضخلر داع   هالإ  اَّلأ

 هاجتتالبدده عيادد    ددًىه ببدديا انيوددخلابض اتددخلب اني بددالبا ارتكددالب   دد  اني ددز  *إ   النيددال
 .بالنيت ب  َّلإ ػلال  َّل اه 

  



 (ٔٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 وجوب التوبة فوري

هد  * أال اجدزاء انيت بد  إ* اجد ب انيت بد  هد    د  انيود ره دلدال ت در  تدن أ   ري َّل 
ات خلعدددد  أ* ادل العددددهللا تو كددددالت تددددن نوددددس اني  دددد  ااَّل ت ددددالد ا* ادل العددددهللا تو كددددالته 

ااجددد    ددد  انيوددد ره عتكددد * انيت بددد   اإلؽلدددال*ه ا اإلؽلدددال*اهدددنا اني  ددد  هددد  نودددس ه اإلؽلدددال*
 ااجب      انيو ر. 

 ني  دددراا* اتددخلب ب دددالء اني بدديا  دددن اجتتددالب ْلهدددال هعدد راً  انيت بددد  ب جدد ب اني  ددد  ػلكدد ا 
 اني  دددد  إ* ذنيددددكإىل  أ دددد  هاانيضاخددددهللا خع،انيتدددد عيدددده يالددددا َّل ذنيددددك ات دددد  ها ددددترات 
 انيتدَّْ بَدد ُ  َانيَْيَ دد ِ ﴿ ت بتدده ت بدد  َّل شلددن ايكدد * أااهددال يودد ت نيددإى عدد راً  انيت بدد    دد  ػلددخلض
 انيَّدِنينَ  َاََّل  اْف*َ  تُدْبد ُ  ِإِّنِ  بَداللَ  انْيَمدْ تُ  َأَحَرُه ُ  َحَضخلَ  ِإَذا َحشََّٰ  اني َّيَِّإالتِ  يَدْ َمُ  *َ  نيِ َِّنينَ 
 .(ٔ)﴾الً أنيِيم َ َنابال ذَلُ ْ  أَْ َتْرنال أُانيََِٰإكَ  ۚ   ُكوَّالرٌ  َاُه ْ  ؽَلُ تُ *َ 
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 اإلمياُتارك التوبة ٌاقص 

أندددتج ذا إَّل إ* يكددد * بال  ددالً ضلدد   مدد  تددداله َّل تكدد * نيدده عالبددرة أكدد    دد  يددخلاد تتدده 
اظلدال أُريدر نييكد *  -انيدني هد  أال اجدزاء انيت بد   -ذنيك اني م ه عدالني    بضدخلر انيدنن ب 

ه دلددال ارد تددن ب نيدده )عدد   اإلؽلددال*بال  ددالً   دد  تخلكوددال عمددن َل يضكوددال عودد  عالبددر ني ددرر تددن 
تد  )عدد   هللا اتددال أراد اني ه(ٔ)نيده(  ))َّل يددزِن انيدزاِن حدغ يددزِن اهد  تددتن((آهللا   يده ا 
 * ذنيددك َّل يتددال إانيددني هدد  اَّل ت ددالد بالني حرانيدد  اانيخل ددالني ه عدد اإلؽلددال*نيدده( نوددهللا آ  يدده ا 

 اإلؽلدال*تد ره اإظلدال أراد بده نودهللا انيزنال اادل العهللاه عياتمط اني الديال* تدط اَّل ت دالد ِبدنه اْل
بالل انيطبيد   هدنا  د  عدى تتتالانيدهه  إذا ك * انيزنال تب راً  ن هللا ات جبالً ني م   كمالب

تالددرق ب دد ل انيطبيدد ه َّل   ددط َّل ي ددالل تتالانيدده اهدد  بددع تدددتن ا  اإلن ددال* عددإذا تتالانيدده
د انيطبيدد  اك ندده فبيبددالً بدد  ادلددخلاد أندده بددع تالددرق ب  نيدده اندده  دد  أندده بددع تدددتن ب جدد  

 .اإلؽلال*تو كه عال* اني الَل بالني   َّل يتتالانيه اعىه عالني العهللا بالنيضخلارة نالبص 
 .(ٕ)(اني ى    يو ) انيبي  أه  أبم  أحالديا   ارد كمالعإ* نيإلؽلال* تخلات   

 يدال))  (اني دى    يده) هللا  بدر أبد  يل بدالل  بدالل اني خلافي دهللا اني زيدز  بر رااه كالنيني
 عدددى تخلبدددالة ب دددر تخلبدددالة تتددده يالددد ر اني ددد َّ  ني تددددز   درجدددالت  أدددخل اإلؽلدددال* *ّ إ اني زيدددز  بدددر
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 (ٖٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

إىل  يتتوددددددهللا حددددددش شددددددهللاء   دددددد  ني دددددد  اني احددددددر نيالددددددالح  اَّل تددددددغ عددددددالح  ي دددددد نينَّ 
 .(ٔ)((اني الشخل

 درجدددد  اَِّل ددددى ))  بددددالل أندددده (اني ددددى    يددده) انيالددددالدق اإلتددددال   ددددن ارد تددددال اكدددننيك
 تدددن أبددد َّ  انيتدددالس أايت اتدددال. درجددد  اإلؽلدددال*   ددد  اانيي دددغ. درجددد  اَِّل دددى   دددن اإلؽلدددال*ا 

 .(ٕ)((انيي غ
 اإلؽلددددال*.. ))  بددددالل أندددده (اني ددددى    يدددده)  بددددرهللا أق  ددددن انيزبيددددري  مددددخلا أق ا ددددن
 انيبدددّغ  انيتدددالبص اتتددده  التدددهه ادلتتودددهللا انيتدددال  عمتددده اتتدددالزله افب دددالت ادرجدددالت حدددالَّلت
   يده بدالل ايزيدر: ايدت ص نييت  اإلؽلال* إ*َّ   ب   رج النهه انيزابر انيخلاجا اتته ن الالنهه
  دزَّ  هللا بد ل  (اني دى    يده) ع دالل زيالدتده: جدالءت أيدن عمدن .. ب د .. ن    اني ى 
 آتتُد ا انيَّدنينَ  ع،تَّدال إؽلالندالً  هنه زادتُهُ  أيُُّك  يُ  لُ  تن عمتُو  ُ  رةٌ  أُنزني  تال اإذا﴿  اج َّ 

إىل  رِج ددددالً  عَدددددزَاددُ  تددددخلضٌ  بُ دددد ِِبِ    انيَّددددنينَ  اأّتددددال   ي تبأددددخُلا*َ  اُهدددد  إؽلالنددددالً  عددددزاددُ 
 ازدندالُه  بدخلِبِّ  آتتُد ا عتيد ٌ  إنّدُود  بالحل ِ  نب،ُه    يكَ  نُ صُّ  ضلنُ ﴿  ابالل. (ٖ)﴾رِجِ ِو 
   د  عضد  تدتو  حدرْل يكدن َل ن الال* اَّل عيه زيالدة َّل ااحراً  كال* اني . (ٗ)﴾ُهر ً 
 دخد  اإلؽلال* بتمال  انيكن انيتوضي ه ابط  انيتالس اَّل ت   عيه انيت   اَّل ت ت افخخل
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 ابالنيت الدددال* هللا  تدددر بالنيددررجالت ادلدتتددد * توال دد  اإلؽلدددال*   ابالنيزيددالدة اجلتددد ه ادلدتتدد *
 .(ٔ)((انيتالر ادلوخّلف * دخ 
ؽلالندددده إذا عددددرتتوال إانيضدددد ي  بخليدددد  تددددن ا* تت  ددددط شدددداخلة  اإلؽلددددال*مث إ* عددددالح   

  ت رتددد  بدددرا  ت دددك ادلددد ت اارادهه عكددد  إؽلدددال* َل انيخليدددالح اني العدددو  اخلكددد  نيإلؽلدددال* 
ي بدد    انيددتوس أعدد ه اَل تتتأددخل   اَّل مددالل عخلا دده َل ي بدد    دد    اعدد  اْلهدد ال 

 ددالء انيطال ددالت  هللا  تددر اودد ر نالعددي  ت ددك ادلدد ت اخيدد    يدده  دد ء اخلال دد  إَّل تددال ُ دد
     ت ايل اْليال  ااني ال الت حش ر خ ا ب . 

ندددك تددددتن ك ددد ل شددداخلة اني دددخلا نيأددداخلة إتن كمدددال ِن تدددد إابددد ل اني العدددهللا ني مطيدددط  
انيالدددت بخل  اندددال شدددداخلة اانددد  شددداخلة. اتددددال أح دددن جددد اب شدددداخلة انيالدددت بخل اذ بالنيدددد   
 ت خلعغ ابضارب بأدم ل اَّل د  إذا  الدو  ريدالح اخلخليد  ع تدر ذنيدك تت  دط اعد نيك 
اتتتددال خل أارابددك ايتكأدد  بددخلارب بالدلأددالرك    ا دد  انيأدداخلة تددط انيغو دد   ددن أ ددبالب 

اَّلشاالره ))ا د ل تدخل  إذا اصل د  انيغبدالر   أعدخلس َتتدك أا  دالر(( عودنا أتدخل  ب ت 
 يموخل  تر اخلال  .
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 (٘ٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 حدأيٍفك عٍْ  وجوب التوبة عاً ال

ا   دددالبخل اَّلحددد اله  كالعددد  تدددالس   بدددر دل اني دددخلا* انيكدددخل    ددد  وددد ل اجددد ب انيت بددد  ني
ي ددددالً أَيدَُّوددددال انْيُمْدِتتُدددد  إىل  ك  نيدددده ت ددددالىل  ﴿َاتُ بُدددد ا ع مدددد   ه(ٔ)تُدْوِ ُ دددد َ*﴾َ* نَيَ  َُّكددددْ  اَّللَِّ مجَِ

ذ ت دط انيت بد  إ* انيتمخل انيب يم ي تضهللا احلك  بننيكه إه اكمال كالع   اخلطالب ني مدتتغ
 انيخلج ا  ن انيطخلي  ادلب ر  ن هللا ت الىل اادل خلب تن انيأيطال*.

 ت  يا ذنيك 
َّل تكتمدد  عيدده إَّل ب ددر كمددالل بخليددزة انيأددو ة اانيغضدد   اإلن ددال* * بخليددزة اني  دد   إ

ع دددر ذكدددخل  اإلن دددال* بددد اءإإىل  ا دددالبخل انيالدددوالت ادلنت تددد  انيدددص هدددهللا ا دددالب  انيأددديطال*
رب دغ اأعد ه يكد *  تدر اني    َّل يكد * اَّل  تدر ت الربد  اْلكمالل     مالء اْلخىق إ*

تموددددخل ب ددددر  ددددبط  ددددتغه اانيأددددو ات جتدددد د  -أي اني  دددد   - تخلاه دددد  انيب دددد ه اتبالديدددده
ذ َّل إذا اجتم دددال بدددال  اني تدددالل بيتومدددال بالنيضدددخلارةه إانيأددديطال* ااني  ددد ل جتددد د ادلىبكددد ه ا 

ذا كالندد  إعالنيتطددالرد بيتومددال كتطددالرد اني يدد  اانيتوددالر اانيتدد ر اانيم مدد ه ا  ه* غلتم ددالأؽلكددن 
انيأددددو ات تكمدددد    انيالددددبال اانيأددددبالب ببدددد  كمددددالل اني  دددد  ع ددددر  ددددب  جتددددر انيأدددديطال* 

ذنيددك نيودد  دلددال ت تضدديه بدد ة انيأددو ة اب دد  أا  اا ددت ىل   دد  ادلكددال* اابددط ني   دد  انددسٌ 
  يه ات  خل   يه تخلكواله مث ي  ح اني    انيني هد  حدزب هللا اجتدره اتت دن اانييالبده تدن 

 اني  د  م  شل كد ُ  ِّ ايري ا رابه شيإال عأديإالً   د  انيتدرريجه عدإ* َل ي د  اَل يكتمد  ُ د
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انيأدديطال* اأصلددز اني  ددغ ا ددره حددغ بددالل ني  دد  تبددالرب ات ددالىل   ﴿َْلْحتَددِتَكنَّ ُذرِّيدَّتَددُه إىل 
 د انيأددديطال* بك دددخل   كدددال* أال شدددغ ه بمدددط جتدددُمدددكَ اني  ددد  َا  اإ* بددد يَ  ه(ٔ) ِددديًى﴾إَّلَّ بَ 

َّل هددنا اهدد  انيخلجدد ا إاني ددالدات ب ا ددط  اني بددالدات اَّل ت ددط ني ت بدد    توالربددانيأددو ات ا 
 فخلي  هللا ت الىل.إىل   ن فخلي  انيأو ة

شددو ته  ددالب ه   دد     دده ابخليزتدده انيددص هددهللا  ددرة ني أدديطال* إذ* أك ددخل انيتددالس تكدد * 
 ي ددددال ر   دددد تت رتدددد    دددد  بخليزتدددده انيددددص هددددهللا  ددددرة ني مىبكدددد  عكددددال* انيخلجدددد ا  مددددال 

ع  يده انيت بد  تدن   ن دال* عدإذ* كد  تدن ب در كدالعخلاً جدالهىً إانيأو ات  خلاريالً   ح  كد  
يده انيت بد  تدن * ب در ت د مالً تب دالً ْلب يده بدالعىً  دن ح ي د  ا دىته ع  إكوخله اجو دهه عد
ه عإ* َل تكن انيت ب  ني غالع   ن ح ي   اإل ى  ااجب  عودهللا اإل ى  بو ته بوو  ت ط

ب يده شديإالً تدالَل ي د   بتو دهه أيغدظ  تده ا دى   عإنده َّلشلال نرب إنييه انيأالرا ادل درسه 
اَّل ض دددالل اراء انيأدددو ات تدددن بدددع  دددن عدددإ* عوددد  ذنيدددك ع  يددده انيخلجددد ا  دددن  الدتددده ا 

 ظ حراد هللا ت الىل اه  تن أش  اب اب انيت ب . عالرل ااَّلنكوالل حبو
اأتال اج ب انيت ب      انيدراا  ا  كد  حدالل عرنيي ده  أ* كد  ان دال* بدع ت الد   َّل 
ؼل دد   ددن ت الددي  ي ارحدده عدد،* خددى   ب ددض اَّلحدد ال  ددن ت الددي  اجلدد ارح عددى ؼل دد  

اد * خددى  ددن اذلدد  عددى ؼل دد   ددن ا دد اس انيأدديطال* بددإيخل إ ددن اذلدد  بالنيددنن  بالني  دد ه عدد
 تدده عددى ؼل دد   ددن بو دد  * خددى إعدد ددن ذكددخل هللاه  اتأددغ ه اخلدد افخل ادلتوخلبدد  انيددص تنه دده
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 (ٚٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 ددددبالب اتددددخلب هددددنه أ ددددالرهه اكدددد  ذنيددددك ن ددددص انيدددده آابالدددد ر   اني  دددد  بددددال اعددددوالته ا 
  بالب ه    احل ي   رج ا ات ب  تتوال.اْل

 بر ي الل  هنا حالل بع ادل ال تغ عمال حالل ادل ال  :
نيديس نيدنن   (  يو  اني دى )اعيالء نبيالء ااْلاْل ا تغوالر* إ اهتال يتبغهللا انيتتبيه    

را     .نيزيدددالدة اْلجدددخل ااَّل دددضال بت الدددعه    حددد  هللا ت دددالىلظلدددال هددد  إبددد   ارتكبددد ه
 دن  (  يده اني دى )بدال  بدر هللا أانيكال  ب تر ح ن  دن   دهللا بدن ربدالب بدالل   د،ني  

ه (ٔ)َمال َكَ َبْ  أَْيِريُكْ  َايَدْ ُو  َ ن َك ِدٍع﴾﴿َاَتال َأَعالَبُك  تِّن تُّاِليَبٍ  عَبِ   ب ل هللا ت الىل
اأهدد  بيتدده تددن ب ددره أهدد   ددال ك ددب  أيددريو   (  يدده اني ددى )أرأيدد  تددال أعددالب   يددالً 

  (ا دد  اآنيدده  عدد   هللا   يدده)أهدد  بيدد  فوددالرة ت الدد ت *: ع ددالل  إ* ر دد ل هللا   اهدد
ذندد  إ* هللا ؼلددص هللا اي ددتغوخله   كدد  يدد   انيي دد  تالبدد  تددخلة تددن بددع إىل  كددال* يتدد ب

 .(ٕ)اانييالءه بالدلالالب  نيي،جخله    يوال تن بع ذن ((
ذا بدخلأت إعد﴿  بالل  ب   نيه (  يه اني ى )ق  بر هللا أق بالع  ن أ تالده  ن إاب

نددده نيددديس نيددده  ددد طال*   ددد  انيدددنين آتتددد ا إاني دددخلآ* عال دددت ن بدددال تدددن انيأددديطال* انيدددخلجي    
م هللا تن ادلدتن   د  برنده اَّل ي د ّ بال زلمر ت  طه اأع الل  يال  ﴾ا    رِب  يت ك  *
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م تددن م   دد  ديتدده ابددر ي دد ّ م   دد  أيدد ب عأدد َّه خ  دده اَل ي دد ّ   دد  ديتدده ابددر  دد ّ 
  .(ٔ)م     ديتو ((ادلدتتغ     أبراه  اَّل ي  ّ 
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 (ٜٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

  دد  جددالدة انيأددخلي    ذا حاّلدد  ت كدد  اني رانيد  اكددال* ت ددت يمالً إ اإلن ددال* *إبدر ي ددالل  
تدالت عدى غلد    يده َتالدي  انيدررجالت اني  يدال ب،* يو   ك  اني اجبالت ايضب مجيط اخلّ 

    تدن درجد  اني رانيد  ادل تد ة   انيو دهه ا  يده عدى غلد    د  أتن انيكمالل اانيص ههللا 
 * يت ب تن ادلخلتب  اني الب  :أهنا ادلك   
 حر ت تيغ أ* ادلخلاد تن اني ج ب إ اجل اب 
حكددددال  انيتك يويدددد  اخلم دددد  اهدددد  حددددر اْلأنيددددزا  انيأددددخل هللا انيددددني هدددد    ددددط اإل اْلال 

 ادل ت م    انيو ه.
راد شدديإالً أذا إ اإلن ددال* *إ ؛خددخل أاني ددالِن    ددط تددال كددال* ت رتدد  ني مط دد ب. اب بددالرة 

اهددنا انيأددهللاء نيدده ت ددرتالت عىبددر تددن َتالددي  هددنه ادل ددرتالته عمدد ىً انيالددىة ادلترابدد  
* أردت هدنه انيالدىة عياد    يدك أذا إنتدال ن د ل  إ َّلإ هااجبد    د  ادلك د   نيي 

* انيالدىة ادلترابدد  أاإظلدال هد    دط  هتت  د،ه عدالني ج ب هتدال نيديس   دط اإلنيددزا  انيأدخل هللا
 انيص أرادهال ادلك   َّل تت  اَّل بالني   ء عو  ت رت  ذلال.

إىل  * يالدد أ اإلن ددال* اهتددال ن دد ل اجدد ب انيت بدد  ادلددنك ر هدد  ِبددنا ادل ددطه عددإذا أراد
 ْلهال ت رت  ذلال. هرجالت اني  يال تن انيكمالل عىبر نيه تن انيت ب انير

عدددد  تددددن عدددد  انيتاددددالةه نيكددددن تددددال اراء هددددنا اْلأعالني رانيدددد  ادل تدددد ة   انيو دددده ت جدددد  
 َّل بالنيت ب  شلال كال*   يه.إعى تُتالل  هاني  الدات



اذلنا     اَّلنبيالء ااْلانييدالء ااني  مدالءه ا  يده كدال* حخلعدو  اح انييده كدال* تطد اعو ه 
ت  دددر إىل  (عددد  ات هللا   يددده)اْلج دده كدددال* رعضدددو  دلدددىذ انيدددرنيال حدددش انتوددد   ي ددد  

نييددده انيأددديطال* ابدددالل  أتدددال كتددد  تخلكددد  انيدددرنيال ني خدددخلة: ع دددالل إاحلادددخل   تتالتددده عادددالء 
الل  ت  درب ذلدنا احلادخل تدت   بالنيدرنيال ع د    ن  ه اتال انيني حدرث: ع د(  يه اني ى )

 .(ٔ)َّل تضط رأ ك     اْلرضه عخلت   ي   بالحلاخل اا ط رأ ه     اْلرض
َل ي  دد   (  يدده اني دى )اكدال* رتيدده احلادخل ت بدد   دن ذنيددك انيتدت  ه اعددض  أ*  ي د   

حدد ال هدددَّلء انيدددنين أأ* ا ددط انيددخلأس   دد  اْلرض َّل ي دددم  ااجبددالً   انيو دده  عت،تددد  
 هللا.إىل  طخلي الني   هللا بال ابه  أ خلل خ
هدنه انيتكتد    د  أ* نيدزا  انيت بد  انيتالد ح َّلز  ني  بدر تومدال اعد  بده إىل  عمن انيتو 
 اأ* ذنيك ااج    يه تن بع تو  . (  يه اني ى )ن ح  مخلَ  ُ  خلَ مَّ انيكمالل اني   َ 

اني ددر عدددرق تدددن بدددالل  نيددد  َل يبدددك اني البددد  عيمددال ب دددهللا تدددن  مدددخله إَّل   ددد  عددد ت تدددال 
ادلمددددالت عكيدددد  تددددن إىل  * ػلزندددده ذنيددددكأ بددددع فال دددد  هللا نيكددددال* خ ي ددددالً تضدددد  تتدددده  

 ي ت ب  تال ب هللا تن  مخله     تال تض  تن جو ه.
 ددال   تتدده بغددع عالبددرة بكدد  ا اإظلددال بددالل هددنا ْل* اني البدد  إذا ت ددك جدد هخلة نوي دد  

  يه َّل زلالني  اإ*  ال   تته اعالر  يال ه  ب  هىكه كال* بكدالؤه تتده أشدره اكد  
هدال إع هخل ب  ك  نوس نتتو ه ج هخلة نوي   َّل خ   ذلال اَّل بدرل تتودال ال   تن اني م
أنودس  ة د الدة اْلبدر اتت دنب تدن شد الاة اْلبدر اأي جد هخل إىل  * ت عد كأبالدرة     
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 (ٕٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ت الدي  إىل  عدإذا  دي تالهال   انيغو د  ع در خ دخلنال خ دخلانالً تبيتدالً اإ* عدخلعتالهال هتدن هدنا
عددإ* كتددال َّل نبكددهللا ذلددنه ادلالدديب  عددننيك جلو تدداله اتالدديبتتال  هع ددر ه كتددال هىكددالً عالحأددالً 

يو تدددال أ مددد  تدددن كددد  تالددديب ه نيكدددن اجلوددد  تالددديب  َّل ي  ددد  عدددالحبوال أنددده عدددالح  
 ه(ٔ)عددإذا تددالت ا انتبودد ا((تالدديب  عددإ* ندد   انيغو دد  ػلدد ل بيتدده ابددغ ت خلعتدده ))انيتددالس نيددال  

نييد،س  دن ع تر ذنيك يتكأ  نيك  تو س إعى ه انيك  تالالب تالديبتهه ابدر ابدط ا
 انيترارب.

بالل ب ض اني دالرعغ  إ* ت دك ادلد ت إذا اودخل ني  بدر أ  مده أنده بدر ب دهللا تدن  مدخلب  
 ال   اأنك َّل ت دت،خخل  تودال فخلعد   دغ عيبدرا ني  بدر تدن احلدز* ااْل د  ااحل دخلة تدال 

خدخل  أت دك اني دال    دال   إىل  ني  كالن  نيده انيدرنيال حبدناععهال خلدخلج تتودال   د  أ* ُيضد 
ر انييوال  بيىً اه  أال تال يموخل تن ت الِن ب نيه ت دالىل  ﴿َاِحيدَ  يترارب توخليطه عى غلني

تَدُوْ  َابَدْغَ َتال   .(ٕ)َيْأتَدُو َ*﴾بَديدْ
دددن بَدْبدددِ  أَ* يَدددْ،يتَ َأَحدددرَُكُ  انْيَمدددْ ُت عَديَدُ ددد َل َربِّ نيَدددْ ََّل نييددده اإلإا  شدددالرة ب  نيددده ت دددالىل  ﴿تِّ

دخْلَتِظ ِإىَلَٰ َأَجددٍ  َبخلِيدٍ  عََ،عَّددرََّق َاَأُكدن ُ نَدْوً ددال ِإَذا َجددالَء  َأخَّ خَل اَّللَّ ددَن انيالَّدالحلَِِغ   َانيَددن يدُدَدخِّ تِّ
ُ َخبِددٌع ِ َدال تَدْ َم ُدد َ*﴾ ع يد  اْلجدد  اني خليدد  انيدني يط بدده ت تداله أندده ي دد ل  ه(ٖ)َأَجُ َودال َااَّللَّ

رق اأتددد ب إىل   تدددر كأددد  انيغطدددالء ني  بدددر  يدددال ت دددك ادلددد ت أخدددخلِن ي تدددالً أ تدددنر عيددده
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 دد ل  عتيدد  اْليددال  عددى يدد  ه عي دد ل  أخددخلِن  ددال   عي دد ل  اأتددزاد عددالحلالً نيتو ددهللاه عي
ضدد أنوال دده   تددعتيدد  اني ددال الت عددى  ددال  ه عيغ دد    يدده بددالب انيت بدد  عيغخلبددخل بخلاحدده ا 

ايتادددددخلا بالدددد  انييددددد،س  ددددن انيتدددددرارب اح ددددخلة انيتراتددددد    دددد  تضدددددييط اني مدددددخل  شخلا دددديوه
ذا زه   نو ه عدإ* كالند   دب   إع  إؽلالنه   عرتالت ت ك اْله ال عأعيضطخلب 

نيدده تددن هللا احل ددط خخلجددد  راحدده   دد  انيت حيددر اذنيدددك ح ددن اخلال دد ه اإ*  ددب  نيددده 
خخلجددد  راحددده   ددد  انيأدددك ااَّل دددطخلاب اذنيدددك  -ااني يدددالذ بدددال  -اني ضدددالء بالنيأددد  ة 

َحدشََّٰ ِإَذا  َانيَْيَ ِ  انيتدَّْ بَُ  نيِ َِّنيَن يَدْ َم ُد َ* اني َّديَِّإالتِ ادل   هنا بالل ت الىل  ﴿ .  ء اخلال  
َدددال ه (ٔ)﴾َحَضدددخَل َأَحدددَرُهُ  انْيَمدددْ ُت بَدددالَل ِإِّنِ تُدْبدددُ  اْف*َ  بددد  انيت بددد  كمدددال بدددالل ت دددالىل  ﴿ِإظلَّ

انيتدَّْ بَددُ  َ  َدد  اَّللَِّ نيِ َّددِنيَن يَدْ َم ُدد َ* اني ُّدد َء ِيََوالنيَددٍ  مُثَّ يَدُت بُدد َ* ِتددن َبخلِيددٍ ﴾
ات تدداله  ددن ه (ٕ)

* أ يودددال اؽل ددد  آ الرهدددال حب دددت  يخلدعودددال ِبدددال ببددد  بخليددد  تدددن ابددد  اخلطيإددد  بددد،* يتتدددر   
انيددننيك بددالل )عدد   هللا   يدده اانيدده(  ))أتبددط  هيددضاك  انيددخلين   دد  اني  دد  عددى ي بدد  ادد 

* ادلد ت إانيننيك بالل ني مال* َّلبته  يال بظ َّل تدخخل انيت ب  عد ه(ٖ)اني يإ  احل ت    وال((
خطددخلين  ميمددغ أحددرعلال  انيت بدد  بالنيت دد ي  كددال* بددغإىل  يدد،يت بغتدد ه اتددن تددخلب ادلبددالدرة

ااني دالِن  .* تضاك  انيم م      ب به تن ادل العهللا حش يالع ريتالً افب الً عى ي بد  اد أ
* إانيدننيك ارد   اخلد  )) هشدتغالل بدال * ي الج ه ادلخلض أا ادل ت عى غلر تو   نيىأ

َّل بالنيت دد ي  عيدد،يت إعمددال ه ددك تددن ه ددك  ه(ٗ)هدد  انيتددالر تددن انيت دد ي ((أأك دخل عدديالح 
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 (ٖٕ) ........................................................................... نهج التائبني
 

تالنددد  اَل تالنتدددال*   تدددر اني بدددر عمدددن خدددال* اْلأ ددد ي  عالني  ددد  ااني مدددخل  بدددعَ  ب  ددد ٍ  هللاَ 
 يترارب خيالنته عو      خطخل.

نييددده   ددد   دددبي  اإلذلدددال  إ بدددره  دددخلين ي دددخلعلال إىل  بدددالل ب دددض اني دددالرعغ  إ*  ت دددالىل
الهخلاً نميودالً فدانيدرنيال إىل  ذا خدخلج تدن بطدن أتده ي د ل نيده   بدري بدر أخخلجتدكإأحرعلال 

 اا ت د تك  مخلب اابتمتتك   يه عالنمخل كي  َتوظ اْلتالن ه اانمخل كي  ت  الِن.
تالذا عت     أتالنص  تدرب هد  حومتودال  راحه ي  ل   بريااني الِن  تر خخلاج 

 حش ت  الِن     اني ور ع،ني الب     اني عالء أا أ  توال ع،ني الب بالدلطالنيب  ااني  الب.
 اب  نيدددده ت ددددالىل ه (ٔ)بَِ ْوددددِري أُاِل بَِ ْوددددرُِكْ ﴾﴿َاأَْاعُدددد ا  اانييدددده اَّلشددددالرة ب  نيدددده ت ددددالىل 

 .(ٕ)﴿َاانيَِّنيَن ُهْ  ِْلََتالنالِدِْ  َاَ ْوِرِهْ  رَاُ  َ*﴾

  

                                                           
 .40سورة البقرة: اآلٌة  (1)

 .2المؤمنون: اآلٌة سورة  (2)



  شزوط التوبة الٍصوح

 ۚ   اَّللَِّ  رَّْ َد ِ  ِتدن تَدْ َتطُد ا ََّل  أَنُوِ دِو ْ  َ  َد َٰ  َأْ دخَلُع ا انيَّدِنينَ  ِ بَدالِديَ  يَدال بُد ْ ﴿بالل ت الىل  
يً ال انينُّنُ بَ  يَدْغِوخلُ  اَّللََّ  ِإ*َّ     .(ٔ)﴾انيخلَِّحي ُ  انْيَغُو رُ  ُه َ  ِإنَّهُ  ۚ   مجَِ

 .(ٕ)﴾نَّاُل ًحال تَدْ بَ ً  اَّللَِّ إىل  تُ بُ ا آَتُت ا انيَِّنينَ  أَيدَُّوال يال﴿ابالل ت الىل  
نييده فالنيبدالً اني ود  إععجدط     اني بر أ* ػل ن انيمن بال ت الىل اي    أنه بو ر رحدي  

ه ا  يددده أ* يتدددي ن أ* هللا ت دددالىل بدددالدر   ددد  (ٖ)((تدددالب هللا   يدددهعمدددن تدددالب ))اانيالدددوا 
خدى،ه ابدر ارد   انيخلاايدالت انيأدخليو  أ* هللا إتغوخلة انيدنن ب ني دنين يت بد * بالدرق ا 
 ت الىل يبرل  يإالت انيتالب  ح تالت. 

تددال عيدده تخل ددالة هللا ت ددالىله إىل    نو دده اي،خددن بزتالتوددال ِ َ دداادل دد   اني البدد  هدد  انيددني يدُ 
 اني ب ا   ادل العهللا ااَّلنغمالس   انيأو ات اخلت .إىل  ن اجلت حاؽلتط نو ه ت

وخلته ني تدالببغ ابالب هللا توت ح ني طالنيبغ اانيطخلق انييه ب رد أنوالس اخلىب ه اأب اب تغ
راد انيتادددالة اانيوددد ز   انيدددرنيال اافخدددخلةه   يددده أ* أنييددده عمدددن إَّل إتودددخل تتددده  أدددخل  ه اَّلت

نييدددده فالنيبددددالً تخل ددددالته اني ت بدددد  انيتالدددد ح شددددخلا  إغل دددد  هللا ت ددددالىل نالدددد   يتيددددهه ايت جدددده 
  هال     اإلمجالل ا ي،تيك توالي وال  ن بخلي  عالنتمخلات رتالت ننكخل 

   .د  أ* يضب انينن  اي  ط  ته بتي  عالدب  اب     ي  ٔ
  .انينن  اتال عرر تن  يإالت ارتكالبد انيتر       ٕ
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 (ٕ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

   .د اني ز       ر  اني  دة ني نن  ٖ
 .   نو ه بغ اخل ل اانيخلجالءد أ* يك خل اَّل تغوالر اأ* غل ٗ
بس انيص كال* يخلتدريوال أيدال  ه انييغع* حش ادلىد أ* يواخل أعربالء اني  ء بى رج   ٘

 .ت اليته
د إذا كالند  ادل الدي  تت   د  حب د ق اَّلخدخلين ك،كد  تدالل انييتدي  ا مدالً ا دراانالً أا  ٙ

إىل  اردهدالاَّل تراء   يو  بالنيضخلب اضل هه عى بر تن اخلخلاج تدن هدنه ادلمدالَل اضل هدال 
  .ادل تر    يه اا ض الءأه وال 
كددد َّلت اني ودد  اانيو دددالد أا حابودددال  اإلن دددال*  تددر دل جددد دةد إتددىل اخلتدددالت ا ٚ

عدى  جودزة ادلخلبيد  اضل هداله عيمتتدط  دن تأدالهرة اْل ال ه  جالبز  كمال   اْل اا ت مالذلال
 بالِن اضل  ذنيك.اخل ي   اا تمالا اْل

مدده تددن احلددخلا ه عتنيبدده   فال دد  هللا ت ددالىله انيبددر* انيددني نبدد  حلإىل  د أ* ت مددر ٛ
 نيكهللا يتب  حلمالً فيبالً.

َانيَْيَ ددِ  انيتدَّْ بَددُ  نيِ َّددِنيَن ﴿احل  دد  ه بددالل ت ددالىل  إىل  د ابدد ا انيت بدد  ببدد  ب دد ه انيددخلاح ٜ
ِنيَن ؽَلُ تُد َ* يَدْ َمُ  َ* اني َّيَِّإالِت َحشَّ ِإَذا َحَضخَل َأَحَرُهُ  انْيَمْ ُت بالَل ِإِّنِ تُدْبُ  افَ* َاَّلَ انيَّد

 .(ٔ)﴾َاُهْ  ُكوَّالٌر أُْانيَِإَك أَْ َتْرنال ذَلُْ  َ َنابال أنيِيًمال
   .د أ* تني  انيبر* أَل انيطال   كمال أذبته حىاة ادل الي  ٓٔ

                                                           
 .12: اآلٌة النساء ( سورة1)



اَّلنيتزا  بالنيأدخلا  ادلدنك رة تت  د  انيت بد  انيتالد حه اهدهللا ن طد  انيبرايد   اتن هتال اب ر
 هللا ت الىل.إىل  ني ت خلب

ق ف د  اني دخلب يك * ادلخلء بخليبدالً تدن ربده ب در أ* كدال* ب يدراً تتدهه عيتدناّ اتال أمج  أ* 
انيدرخ ل   إىل  اادلتالجالةه ب ر أ* ذاق تخلارة انيب ر ااجلوالءه عياي  دا هللا هللا ت دالر الً 

 تَدْ بَددد ً  اَّللَِّ إىل  تُ بُددد ا آَتتُددد ا انيَّدددِنينَ  أَيدَُّودددال يَدددال﴿   دددراد انيالدددالحلغه ت بيدددالً ندددراء احلددد  ت دددالىل
   .(ٔ)﴾نَّاُل ًحال

 مدالل انيالددالحل  ببدالل   د  اْلهللا ت دالىل ب  دد   د ي ه ااإلإىل  اتدن  دال  انيت بد  انيت جده
ه اأ* ؼلتدالر انيخلع دالء ال مدالل اخلتد ه اكد  تدال نيده عد   بالدل العدهللا ااخلطاليدااَّلبت الد  ن اْل

حكددال  انيأددخل ي ه َّل دديمال اَّلبتىبيدد  تتوددال ااَّلنيتددزا  انيالددالحلغ ارلددالنيس انيدد  ظ ات  دد  اْل
 ب،دابوال. 

ُ َ ددديَِّإالِدِْ  ﴿بددالل ت ددالىل   ِإَّلَّ َتددن تَدددالَب َاآَتددَن َاَ ِمددَ  َ َمددىً َعدددالحِلال عَُ،ْانيَإِددَك يُدبَددرُِّل اَّللَّ
ُ َبُو رًا رَّ   .(ٕ)﴾ِحيًمالَحَ َتالٍت اََكالَ* اَّللَّ

 اارد   انير الء  ن اإلتال  زين اني البرين )  يه اني ى (  
اَّللَِّ إىل  تُ بُد ا﴿َ ْوِ َب مَسَّْيَتُه انيتدَّْ بَدَ ه عَدُ ْ دَ   إىل  بالً إذِلهللا أَْنَ  انيَّني عَدَتْ َ  نيِِ بالِدَب بال

 ه َعمال ُ ْنُر َتْن أَْبَوَ  ُدُخ َل انْيبالِب بَدْ َر عَدْتِ ِه. ﴾تَدْ بًَ  َناُل َحالً 
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 (ٕٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 آثار التوبة الٍصوح

* اني ب ديددد  تخلاتددد  ادرجدددالته اني ددد  أبدددخلز درجدددالت انيخلبدددهللا اانيكمدددالل   أتدددن ادل  ددد   
نييدده ت ددالىل ب ددر عددخلاق إرلددالل اني ب ديدد  انيت بدد ه عوددهللا تددن أبددخلز تالددالدق اني ب ديدد  اانيخلجدد ا 

 ابيالب. 
هددهللا خددخلاج تددن بيالهدد  اجلودد  إىل تددرارب اني  دد ه اتددن جلددج انيم مددالت إىل اانيت بدد  

ه اتددددن رق  ب ديدددد  اذلدددد   إىل ل انيأدددديطال* إىل  ددددالح  انيددددخل نتدددددز  ددددالَل انيتدددد ره اتددددن ت
إخدددى، انيدددرين  ت دددالىله اتدددن حبددد ر انيدددنن ب اادل العدددهللا إىل تتدددالزل انيكخلاتددد  اانيت ددد ه 
اتدددددن اني ماليددددد  إىل اذلرايددددد ه اتدددددن انيضدددددىل إىل انيخلشدددددر اتدددددن اجلتددددد * إىل  دددددالَل اني  ددددد  
ااحلكم  اانيخلشره اتن اني    ااني    إىل انيأوالء اانيخلاح ه اتن اْلَل إىل اَّلرتيدالح اتدن 

 ا إىل انيال  اتن انيتا  اانيتك  إىل اخلض ا اانيتنني  بغ يريه ت الىل.اجلز 
 دددالَل ا  هددنا ادليددرا* انيو دديا يطدد    يتددال أتدددع ادلدددتتغ )  يدده اني ددى ( نييت  تددال إىل 

 اذلراي  ااني را ب  نيه ادلبالرب تن خطب  كخلؽل  نيه عي  ل )  يه اني ى (  
 انيدَ رَِاه تدن أحدخَلزُ  تْ ِ  َ  اَّل انيت   ه تن أ زُّ  َكخَل َ  اَّل اإل ىِ ه ِتنَ  أ    شخللَ  )َّل
 اني ددىَتِ ه تددن أتتددطُ  ِاباليدد َ  اَّل اني العيددِ ه ِتددنَ  أمَجدد ُ  نيبددالسَ  اَّل انيت بددِ ه تددن أصلدداُ  َشددويطَ  اَّل
 ع دددر انيَكوددداللِ  بُ غَددد ِ    ددد  ابَتاَلدددخلَ  َاتدددن ااني تالَ دددِ ه انيخل دددال تدددن بالنيوالبددد ِ  أذهددد ُ  تددداللَ  اَّل



 َتطيَّدد ُ  ااَّلحتكددالرَ  انيت ددِ ه ِتوتددالحُ  انيخلبَّبدد َ  اإ*َّ  أَّل انيرَّ دد ه خوددضَ  اتَدبَدددّ ِأَ  انيخلاَحددَ ه انْدددَتَم َ 
 .(ٔ)(انينن ب   ني تَدَ  ُّ ِ  دااٍ  ااحلخل،َ  انيريِن؛ آع ُ  ااحَلَ رُ  انيتَّاَلِ ه

ه نيتددال ا ددالر ااتب تددال انيددتوج انيددني خطدد (إتددال  انيكددى بكددى  اإلتددال  )اهدد   عوددى ات متددال
هللا ت دددالىل بوددد ر رحدددي  انيكتددده ت دددالىل    نالددد  أ يتتددداله عدددإ*  يددده انيالدددالحل * اج  تددداله 

 نوس اني ب  شرير اني  الب.
بوددد ر رحدددي  ني بدددالده انيدددنين ي دددخلا* بدددنن ِب  اي ضعددد *  طاليددداله  مث يت بددد * إنييددده ) دددز 

 امسه(ه اي  ب * ت بتو  بالنيتر  ااني م  انيالالحل.
اشددددرير اني  ددددالب دلددددن تكدددد    دددد  هللا افغدددد  مث أر انيت بدددد  اأعددددخل   دددد  ذنبدددده  ددددخلداً 

ه اتن  دال  هدج اْلنبيدالء اادلخل د غ ااْلاعديالء اانيالدالحلغ تدن  بدالده  بدالدة هللا ا اليالنالً 
 بغ اخل ل اانيخلجالء اخل ل تن  نابه ا خطه اانيخلجالء نيخل ته ا  ابه.

 َاشلَّددددال َاَفَمً ددددال َخْ عًددددال َربدَُّوددد ْ  يَددددْرُ  *َ  انْيَمَضددددالِجطِ  َ ددددنِ  ُجتُددد بُدُو ْ  تَدَتَاددددالىفَ ﴿بدددالل ت ددددالىل  
 .(ٕ) ﴾ُ  *َ يُتوِ  َرَزبْدَتالُه ْ 

 كدد    زلديتدد ت كددال ت ددالىل  إ*  "بدداللنيدده( آارد  ددن انيتدد  اْلكددخل  )عدد   هللا   يدده ا 
 احليددالة تغددخلنك  َّل اني ى ددغ أبتددالء ايددال ااجتوددرااه جددراا اني أددخلين أبتددالء يددال  عيتددالدي نيي دد 

 انيتدنيخله أتدالك  اخلم دغ أبتدالء ايدال ربكد : ني  دالء أ دردم تدالذا اَّلرب دغ ايدال أبتدالء انيرنياله
 أبتدالء ايدال جيب اه،عد نيك  ن دي اني ب غ أبتالء ايال حالالدهه آ* زرا أنت  اني تغ أبتال ايال
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 (ٜٕ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 طهخّأدددد ارجددددالل طهرّكدددد  بددددالد نيدددد َّل  ي دددد ل مث بددددالع  *ه نددددت أا  اني ددددال   تددددتك أ اني مددددالنغ
   .(ٔ)"الً عبّ  اني ناب   يك  نيال ّ  طهرتّ  اأن ال  طهر ّ  اعبيال*

 ذل  تن بالبي : ك  أه ك  انينن ب تن اَّلت  اانيأ  ب ادلال ي  عو  ب ي 
 َخبِدعَاً  ِ بَدالِدهِ  بِدُننُ بِ  ِبخَلبِّدكَ  اََكَو  نُ حٍ  بَدْ رِ  ِتن انْيُ خُلا*ِ  ِتنَ  أَْهَ ْكَتال َك ْ ﴿بالل ت الىل  

   .(ٕ) ﴾َباِلعًا
انيأدد الء   حيالتدده إىل  اإلن ددال*إ* أ ددخل انيت بدد  هدد  إزانيدد  اني دديإالت انيتو ددالني  انيددص َتددخل 

ا زتدده تددط انيدضب   ادل ددت ب  أبدديض اني ددخليخلة خدخل  ععجددط انيتالبدد  ب در نرتدده اىل ااْلاْل
 كي   انيرته أته ابالنيتاليل ي  م  ته اني  الب.

اأتددال اْلحكددال  انيأددخل ي  ادلضتبدد    دد  اْل مددالل اني ددالنيو  عتب دد    دد  حالذلدداله إذ نيدديس 
ني ت ب  ت، ع إَّل   إعدىح انيدتوس اإ درادهال ني  د الدة اْلخخلايد ه انيدننيك غلد  اخلدخلاج 

 ارب تال عالت تن انيوخلابض  النيالً. ن تمالَل اني بالد أاًَّل اتر
َّل بخل داله ه إعإ* اني يإ  اني الر       انيتوس ب دب  هضد  ح د ق انيتدالس َّل تخلتودط 

 حض  ح  بو    أت اذل  اأ خلا و  انو  و .اْلنه  ب النه 
 بالل ادلوير )ر ه هللا( 

 تدددن ادلم ددد تغإىل  اخلدددخلاج اني بدددالد تمدددالَل تدددن  دددب النه هللاإىل  انيت بددد  شدددخل  تدددن إ*
 نيددهه ااَّلختيددالر بددننيك انيددتوس فيبدد    دد  تتوددال بال ددت ىذل  أا إنيدديو  ب،دابوددال ح دد بو 
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 ا ددت  و  أا اىتتدده تددن أانييالبددهإىل  خددخلج اع ددره ادلم مدد  عددالح  تددتو   ددر  عمددن
 اجدره  تدش إنيديو  اخلدخلاج   د  اني دز  ح د  اْلانييدالء  در  اتدن ذكخلندالهه تدال   د  تتوال

 أ يدال* جود  اتدن اعالتدهه ب در نيده ااني عدي  حيالتده   بالنيط د  ذنيدك   اني  دط اا توخله
  ددخلعو  تددش إنيدديو  انيمىتدد  تددن اخلددخلاج   اانيتيدد  اني ددز  ح دد  ت ا دد و  أا ادلم دد تغ
 بدده اعدد  أج دده حبضدد ر ذنيددك عدد ت خددالل عددإذا انيتمال ددو ه   نو دده اأجوددر اجوددر
 تددال   د  اادل  ند  نيده انيالد   انيتدالس  د،ل ادلمددالَل نيدخلد فد َّلً  غلدر َل اتدن بدرتتالهه تدال   د 
 تدن بده ؼلدخلج تدال ا دتوالدةإىل  فخلي دالً  اكدال* ذنيدك نو ده إ* نو ه آجخل أا ردهال تن ؽلكته
 .أه والإىل  ادلمالَل

 اخلددخلاج   انيت بدد  تددط اجلوددر ا ددتوخلاه انيمددالدلغ   دد  غلدد  أندده انيبددالب هددنا   ااجلم دد 
  ددتو  ادلم دد تغ ا دد ض تدد بتو  ببدد  تددتو  ذنيددك هللا   دد  إذا عإندده اني بددالده تمددالَل تددن
 كددال* ذكخلندداله عيمددال انيم دد  تددن انيتددالبب * بالددخل اإ* اىتددالد ه رد  ددن انيتددالبب *  اددز إذا

 اانيغوددخلا*ه بددالني و    دديو  توضدد  شددالء اإ*  ددالببو  شددالء عددإ* اجدد   ددز هللاإىل  أتددخله 
 (ٔ).اانيو والء ادلتك مغ تن ةانيالى أه  إمجالا هنا ا   

 اْلج  ذنيك بالل أتع ادلدتتغ )  يه اني ى ( 
 تَِبَ د ٌ  َ َ ْيدكَ  نيَدْيسَ  أَْت َدسَ  َاَّللََّ  تَدْ َ د  َحشَّ  ُحُ  بَدُو ْ  انَْيَمْخُ  ِبغَ إىل  تُدَددِّيَ  أَ*ْ  َااني َّالنِياُ )

   .(ٕ)(َح ََّوال عَدتُدَددِّيَ  َ يدَّْ تَدَوال َ َ ْيكَ  َعخلِيَض ٍ  ُك ِّ إىل   تَدْ ِمرَ  أَ*ْ  َاانيخلَّاِبطُ 

                                                           
 .24والمختارات: ص المذاهب فً المقاالت أوائل( 1)

 .(414) البالغة: الحكمة نهج شرح فً الصباغة بهج( 2)



 (ٖٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 ني   الب ب  نيه  ب النه اادلتبالدر تن افيالت اانيخلاايالت أ* انيت ب  بتو وال ت  ط  

 ِتددن تَددالبَ  مُثَّ  ِيََوالنيَدد ٍ  ُ دد ًءا ِتددتُك ْ  َ ِمدد َ  َتددنْ  أَنَّددهُ  ۚ   انيخلَّْ َدد َ  نَدْوِ ددهِ  َ  َدد َٰ  َربُُّكدد ْ  َكتَدد َ ﴿
 .(ٔ) ﴾رَِّحي ٌ  َبُو رٌ  عَ،َنَّهُ  َاَأْعَ اَ  بَدْ ِرهِ 

إغلالبيدد   اتدن هتددال يمودخل نيتددال ت ددال  انيت بد  اأ خلهددال   د  انيوددخلد اانتمددط اتدال َتددخله تدن آ ددالر
  انيددرنيال اافخددخلةه ااني بددر ادلدددتن دابمددالً اأبددراً ي دد   نيتيدد  ر ددال بالربدده اَتالددي  انيطال دد  
ااَّل دضال ااإلبددخلار بنن بدده اخطاليدداله بددغ يدري رب اني ددزة ااجلددىله اهددنا تددن ت التددالت 

 اتتالزل اني ب دي  ني بالد هللا انيالالحلغ.
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 التوبة اجلاوعة لمشزائط وكبولة 

ظلددال َتالدد  كددرارة عيوددال تددن إعكدد  ت نيدد د ي نيددر   دد  انيوطددخلة ا  ن يدد ب خ دد  هللا اني  دد  
ب ة انينن ب اا متوال اَّل ػلخلق هنه انيكررة إَّل نالر انيتر ه عإ* ند ر احل دت  ؽل د  تدن 

 كمددال َّل  ه ر احل ددتالتندداأندده َّل فالبدد  نيم مدد  ادل العددهللا تددط  هاجدده اني  دد  ا مدد  اني دديإ 
* ادل دك إكدرارة اني  دخ تدط بيدالض انيالدالب *ه عكمدال ا فالب  نيمى  اني ي  تدط ند ر انيتودالر 

َّل ي ب  ا* ي دبس نيبال دالً ا دخالًه عكدننيك اني  د  ادلم د  َّل ي ب ده هللا ت دالىل ْل* يكد * 
ي  ددددخ اني دددد ب اب دددد ه * ا ددددت مالل اني دددد ب   اْل مددددالل اخل ي دددد  إاكمددددال  ه  جدددد اره

اني  ددد   احلددالر يتمودده َّل زلالنيددد  عال ددت مالل اني  دد    انيأددو ات ي  ددخ ءبالنيالددالب * اادلددال
اب دد ه  ددالء انيددرت ا احخلبدد  انيتددر  يتمودده ايطوددخله ايزكيددهه اكدد  ب دد  زكددهللا فددالهخل عودد  

ع،تدال اني بد ل  .انيتزكيد  اانيتطودع تدال  ي عإظلدالكمال إ* ك    ب نمي  عو  ت بد ل   هت ب ل
 .(ٔ)﴿بَدْر أَعْد َدَا َتدن زَكَّالَهدال﴾  ع ر بالل احل  ت الىل هعمبنال بر  ب  به اني ضالء اْلزيل

انيكتدددال ن ضدددر جتالحددده بت ددد   هالل  تدددر ذاي انيبالدددالبخل   ببددد ل انيت بددد اهدددنا انيبيدددال* كددد
ابددالل  ه(ٕ)خبددالر ااف ددالره ع ددر بددالل ت ددالىل  ﴿َبددالِعخِل انيددنَّنِ  َابالبِددِ  انيتدَّددْ ِب﴾افيددالت ااْل

بددع ذنيددك تددن آيددالت انيكتددالب إىل  ه(ٖ)﴿َاُهددَ  انيَّددِني يَدْ بَددُ  انيتدَّْ بَددَ  َ ددْن ِ بَددالِدِه﴾ يضددالً أ
 اني زيز. 
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 (ٖٖ) ........................................................................... نهج التائبني
 

يدددال زلمدددر بدددن ت ددد   ))ق ج ودددخل )  يددده اني دددى ( بددالل  أت ددد    ددن  ا ددن زلمدددر بدددن
ذن ب ادلدتن إذا تالب تتوال تغو رة نيه ع ي مد  ادلددتن دلدال ي دت،ن  ب در انيت بد  اادلغودخلةه 

. ب ددد   عدددإ*  دددالد ب دددر انيت بددد  ااَّل دددتغوالر تدددن اإلؽلدددال*َّل ْلهددد  إأتدددال اهللا اهدددال نيي ددد  
انينن ب ا الد   انيت ب . ع دالل  يدال زلمدر بدن ت د   أتدخل  اني بدر ادلددتن يتدر    د  ذنبده 
اي تغوخل تته ايت ب مث َّل ي ب  هللا ت بته: ب    عإ* ع   ذنيك تدخلاراً يدنن  مث يتد ب 

يدده بددالدلغوخلةه اإ* هللا اي ددتغوخل: ع ددالل  ك مددال  ددالد ادلدددتن بالَّل ددتغوالر اانيت بدد   ددالد هللا   
* ت دددتم ادلددددتتغ تدددن ر دددد  أبوددد ر رحدددي  ي بددد  انيت بددد  اي وددد   دددن اني ددديإالته عإيدددالب 

 .   (ٔ)هللا((
بددالل  ))اني بددر ادلدددتن إذا أذندد  ذنبددالً أج دده هللا  (  يدده اني ددى )انيالددالدق اإلتددال  ا ددن 

 ددددبط  ددددال الت عدددددإ* ا ددددتغوخل هللا َل يكتددددد    يدددده شدددددهللاءه اإ* تضدددد  اني دددددال الت اَل 
ي تغوخل كتب    يه  يإ ه اإ* ادلددتن نييدنكخل ذنبده ب در  أدخلين  دت  حدش ي دتغوخل ربده 

 .(ٕ)عيغوخل نيهه اإ* انيكالعخل نييت اله تن  ال ته((
 .(ٖ)اهللا تال خخلج  بر تن ذن  إَّل بالإلبخلار(( ا ته )  يه اني ى ( بالل  ))إنه

ه اإ*   أ* هللا تط دط   يده إ* شدالء  نبدهتن أذن  ذنبالً ع  ))ا ته )  يه اني ى (  
 .(ٔ)شالء بوخل نيهه بوخل نيه اأ* َل ي تغوخل((

                                                           
 .6تحت رقم  434، ص2الكافً: ج (1)
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 .4رقم تحت 626ص ،2ج المصدر: نفس (3)



  يدددددده )بدددددالل  ))إ* آد   (  يومدددددال اني ددددددى )هللا أا  دددددن أق ج وددددددخل   دددددن أق  بددددددرا 
انيأيطال* اأجخليته تظ رلخل  انيدر  عالج د  يل شديإاله  بالل  يال رب   ط    هللاَّ  (اني ى 

ع دالل  يدال آد  ج  د  نيدك أ* تدن هد  تددن ذريتدك ب ديإ  َل تكتد    يدهه عدإ*  م وددال  
كتبددد    يددده  ددديإ  اتدددن هددد  تدددتو  حب دددت  عدددإ* َل ي م ودددال كتبددد  نيددده ح دددت  عدددإ* هددد  
 م وال كتب  نيه  أخلاه بالل  يال رب زدِنه بالل  ج    نيك أ* تن  م  تدتو   ديإ  

بدالل  ب دط    تغوخل نيه بوخلت نيهه بالل  يدال رب زدِنه بدالل  ج  د  ذلد  انيت بد  أامث ا
 .(ٕ)ذل  انيت ب  حش تب ر انيتوس هنهه بالل  يال رب ح  ((

ي ددخلل  ر َّله تت بّددال شدديخ تت،نيّددتكدد  ات تددإىل   ددن ت الايدد  بددن اهدد  بددالل  ))خخلجتددال
بدن أخيده  أخ نيدهه عمدخلض انيأديخ ع  د  َّل تخل يت  انيالىة   انيطخلي  ات ده ابدنهنا اْل

  د د ا انيأديخ حدش ود  مك ني   هللا أ* ؼل الدهه ع دالل ك تخل     ني   خل   هنا اْل
حش بالل نيه  يدال  د  إ* انيتدالس ع   يال  ابن أخيه  هؽل ت     حالنيه عإنه ح ن اذليإ 

ق فالنيد  اكدال* ني  دهللا بدن أ هي دعاً  إَّل نودخلاً  (عد   هللا   يده اآنيده)ب ر ر د ل هللا  ااارتر
اكدال* ب در ر د ل  (عد   هللا   يده اآنيده)تن انيطال   تال كدال* نيخل د ل هللا  (  يه اني ى )

 هللا احل  اانيطال   نيهه بالل  عتتوس انيأيخ اشو  ابالل  أنال     هنا اخخلج  نو ه.
ع دخلض   دهللا بدن اني دخلي هدنا انيكدى    د   (  يده اني دى )هللا  عرخ تال   د  أق  بدر

ع الل  هد  رجد  تدن أهد  اجلتد ه بدالل نيده   دهللا بدن اني دخلي   (  يه اني ى )هللا  أق  بر
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 (ٖ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

بدر دخد  اهللا  يرا* تتده تدالذا: : بالل  عض تن هنا بع  ال ته ت ك ي خلل شيإالً  إنه َل
 .(ٔ)اجلت ((

                                                           
 .3تحت رقم  440، ص2ج نفس المصدر: (1)



 الذٌوب اليت جيب التوبة وٍّا

هدهللا تدخلب انيدنن  اَّل ؽلكدن تدخلب شدهللاء إَّل ب در ت خلعتده اإذا   -كمال ت در    -إ* انيت ب  
ْل* ت رتددد   هااجبددد  -اهدددهللا ت خلعددد  انيدددنن ب  -كالنددد  انيت بددد  ااجبددد  كالنددد  ت دددرتتوال 

اني اجدد  ااجبدد ه اانيددنن   بددالرة  ددن كدد  تددال ؼلددالني  أتددخل هللا   تددخلب أا ع دد  اتوالددي  
تدددال ذنيدددك ي دددتر هللا بيدددال* مجيدددط انيتكدددالنيي ه انيددديس ذنيدددك بخل دددتال   هدددنا انيكتدددالبه انيك

 .ال بالختالالر عت  ل ا    هللا نت ك رلم وإىل  نأع
ىق نيكدن تت الدخل ت دعات انيدنن ب   خأخىبالً ك عة ينكخلهال   مالء اْل نيإلن ال*إ* 

ربددددط عددددوالته ب ضددددوال عددددوالت رب بيدددد  اب ضددددوال شدددديطالني  اب ضددددوال عددددوالت ِبيميدددد  أ
 اتدددد  تدددددن أخددددى  سلت وددددد   اإلن دددددال* اب ضددددوال عدددددوالت  ددددب ي ه اذنيدددددك ْل* فيتدددد 

كمددال أ* اني ددكتابغ اهدد  ت ادد * تددن   هكدد  ااحددر تددن اْلخددى  أ ددخلاً ت يتددالً عالبتضدد   
أخددى  هددهللا اني ددكخل ااخلدد  اانيز وددخلا* عي تضددهللا كدد  ااحددر تتوددال أ ددخلاً ؼلت دد   ددن آ ددالر 

انيتكددد  ت ددد   اإلن دددال* انيالدددوالت انيدددص َّل يالدددا أ* يت  ّددد  ِبدددالخدددخل ه أتدددال اَّلخدددى  اْل
انيب ددالء اف دد  اَّل ددت ىء  اانيتادد  احدد  ادلددرح ااني تددالء احدد  اني ددز اانيغددط احدد  داا 

  د ه اهدنا يتأد   تتده مج د  تدن  ْل* ي د ل  أندال ربكد  اأ    انيكالع  حش ك،نده يخليدر 
كبددالبخل انيددنن ب بودد   توددال اخل دد  اَل ي ددراهال ذن بددالً اهددهللا ادلو كددالت اني ميمدد  انيددص هددهللا  
كالْلتوالت ْلك خل ادل العهللاه اني الني  ههللا انيالوالت انيأديطالني  انيدص تتودال يتأد   احل در 

إىل  ي   ااخلراا ااْلتخل بالنيو الد اادلتكخل اعيده يدرخ  انيغدل اانيتودالق اانيدر  ةاانيبغهللا ااحل
انيبددرا اانيضددىني ه اني الني دد  انيالددو  انيبويميدد  اتتوددال يتأدد   انيأددخله ااحلددخل،   دد  َتالددي  



 (ٖٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

شددو ة انيدددبطن اانيودددخلجه اتتددده يتأددد   انيدددز  ااني دد ا  ااني دددخلب  اأكددد  تدددالل اْليتدددال  امجدددط 
 ددددب ي  اتتوددددال يتأدددد   انيغضدددد  ااحل ددددر احلطددددال  ْلجدددد  انيأددددو اته انيخلاب دددد  انيالددددو  اني

 اانيتوا      انيتالس بالنيضخلب اانيأت  ااني ت  اا توىب اْلت ال.
تغ د    أال اْلتدخل مث ص اهنه انيالوالت تتررج   احلال ل عالنيالو  انيبويمي  هدهللا انيد

اني  د    اخلدراا اادلكدخل ااحلي د   تالا دت م   تت  هال انيالو  اني ب ي   النيالًه مث إذا اجتم د
 .انيأيطالني ت تن انيالوالاههللا 

اَّل تيىء   د  مجيدط اخل د  ا النيوخخل ااني ز ااني    اانيك يالء كمال إ* ب ض انيالوالت ك
توددالت انيددنن ب اتتالب ودداله مث تتواددخل انيدنن ب تددن هددنه ادلتددالبط   دد  اجلدد ارح ت تد  تددن أ

عب ضددوال   اني  ددد  خالعدد  كدددالنيكوخل اانيبر ددد  اانيتوددالق اإ دددمالر اني دد ء ني تدددالس اب ضدددوال 
  دد  اني  ددال* اب ضددوال   دد  انيددبطن اانيوددخلج اب ضددوال   دد    دد  اني ددغ ااني ددمط اب ضددوال 

حالجد  نيبيدال* توالدي  ذنيدك ابدر كوتتدال   اَّل هانييرين اانيخلج غ اب ضوال   د  مجيدط انيبدر*
 خىق تدنته.كت  اْل

 حب   تال ارد   ب ض انيخلاايالت تتوال  ه ى   أب ال إىل  اؽلكن ت  ي  انينن ب
بدالل  ))َعددِ َر أَِتدُع انْيُمددْدِتِتَغ  عد البتالأ ددى  انيك يدظ )ره(  دن ب ددض تدال رااه   د  اإل

أَ ْددددَط َ َ ْيدددِهه مُثَّ بَدددالَل  "أَيدَُّودددال انيتَّدددالُس  "ِإ*َّ ا  )  يددده اني َّدددى ( بالنْيُك عَدددِ  انْيِمْتبَددددخَله َعَ ِمدددَر اَّللََّ 
نُ َب َ َى ٌَ  د مُثَّ أَْتَ َك د.  انينُّ

نُ ُب َ َى ٌَ ه مُثَّ أَْتَ ْكَ : عَدَ الَل نَيُه َحبَُّ  انْيُ خَلِنُّ  يال أَِتَع   انْيُمْدِتِتَغه بُدْ َ  انينُّ



ددخَلَهاله َانَيِكددْن َ ددخَلَض يل بُدْوددخٌل َحددالَل بَدْيددِظ َابدَددْغَ  عَدَ ددالَل  "َتددال ذََكخْلتُدَوددال ِإَّلَّ َاأَنَددال أُرِيددُر أَْ* أَُع ِّ
 ِ .ىانْيكَ 

دددخلُ  نُ ُب َ َى َدددٌ   عَدددَنْنٌ  َتْغُوددد ٌره َاَذنْدددٌ  َبيدْ  َذنْدددٌ  نَدخْلُجددد  نِياَلدددالِحِبهِ ا  َتْغُوددد ٍره نَدَ دددْ  انيدددنُّ
 طَلالُل َ َ ْيِه".ا 

َوال نيََتال.  بالَل  يال أَِتَع انْيُمْدِتِتَغ عَدبَديِّتدْ
 بالَل  "نَدَ ْ .

ُ َأْح َدد ُ  نْدَياله عَددالَّللَّ ُ َ  َدد  َذنْبِددِه ِ  انيددرُّ ْنُ  انْيَمْغُودد ُر عَدَ ْبددٌر َ البَدبَددُه اَّللَّ  َأْكددخَلُ  ِتددْن أَ*ْ ا  أَتَّددال انيددنَّ
 يُدَ الِبَ  َ ْبَرُه َتخلَّتَدْغِ.

َ تَدبَدالَربَ  ْنُ  انيَِّني ََّل يُدْغَوخُله َعَممالَِلُ انْيِ َبالِد بَدْ ِضِوْ  نيِدبَدْ ٍضه ِإ*َّ اَّللَّ تَدَ دالىَل ِإَذا ا  َاأَتَّال انينَّ
نيَددْ   ا  ْ ددُ  اَددالَلٍِ َجددَىيل ََّل غَلُدد ُزِن اُ ا  ِ ددزَّيت ا  بدَددخَلَز خِلَْ ِ ددِه أَْبَ ددَ  َبَ ددمالً َ  َدد  نَدْوِ ددِهه عَدَ ددالَل 

ه ها  َكددد ّّ ِبَكددد ٍّ دددالِءه عَديَدْ دددَتصُّ إىل  نيَدددْ  َنْطَ دددٌ  َتدددال بدَدددْغَ انْيَ خْلنَدددالءِ ا  نيَدددْ  َتْ دددَ ٌ  ِبَكددد ٍّ اجلَْمَّ
َ ددددد ُدُوْ   َ ددددد  ِْلََحدددددٍر َ  َددددد  َأَحدددددٍر َتْمِ َمدددددٌ ه مُثَّ يَدبدْ نيِْ ِ بَدددددالِد بَدْ ِضدددددِوْ  ِتدددددْن بَدْ دددددٍض َحدددددشَّ ََّل تَدبدْ

 نيِْ ِ َ الِب.
ُ َ  َدد  َخْ ِ ددهِ َاأَتَّددال ا ْنُ  اني َّالنيِددُاه عَددَنْنٌ  َ ددتَدخلَُه اَّللَّ َرَزبَددُه انيتدَّْ بَددَ  ِتْتددُهه عََ،ْعددَبَا َخالبِوددالً ا  نيددنَّ

طَلَددددالُل َ َ ْيددددِه ا  ِتددددْن َذنْبِددددِه رَاِجيددددالً نِيخَلبِّددددِهه عَدددددَتْ ُن نيَددددُه َكَمددددال ُهددددَ  نيِتَدْوِ ددددِهه نَدخْلُجدددد  نيَددددُه انيخلَّْ َدددد َ 
 .(ٔ)انْيَ َناَب((
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 (ٜٖ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 دن رجد  أُبدي    يده احلدر   انيدخلج  أي البد    يده    ودخل )  يده اني دى (ب  جأ ِإ َ ا ُ 
 .(ٔ)  افخخلة: ع الل  إ* هللا أكخل  تن ذنيك((

  

                                                           
 نفس المصدر. (1)



 ِن البيت )عميّي السالً(أالكبائز يف روايات 

َودْ َ* (  يه اني ى ) ن أق  برهللا      ب ل هللا  دز اجد   ﴿ِإ* ََتَْتِتبُد ا َكبَدالبخَِل َتدال تُدتدْ
ددخْل َ ددتُكْ  َ دديَِّإالِتُكْ  َانُددْرِخْ ُك  تُّددْرَخًى َكخلؽلًددال﴾َ ْتددُه  بددالل  انيكبددالبخله انيددص أاجدد   (ٔ)نَُكوِّ
 .(ٕ)اج    يوال انيتالر هللا  ز

أق احل دن )  يده اني ددى ( إىل   دن ابدن زلبد ب بدالل  ))كتد  ت ددهللا ب دض أعد البتال
   يده ي ،نيه  دن انيكبدالبخل كد  هدهللا اتدال هدهللا: عكتد   انيكبدالبخل  تدن اجتتد  تدال ا در هللا

ااني دددبط ادل جبدددالت  بتددد  انيدددتوس احلدددخلا  ا  ددد ق  انيتدددالر كودددخل  تددده  ددديإالته إذا كدددال* تدتتدددالً 
اني انيدددرينه اأكددد  انيخلبددداله اانيت دددخلب ب دددر اذلادددخلة ابدددنل االدددتالته اأكددد  تدددالل انييتدددي ه 

 .(ٖ)اانيوخلار تن انيزح ((
بدالل  ))مس تده ي د ل  انيكبدالبخل  (  يده اني دى )هللا   دن أق  بدر ن زلمر بن ت    ا 

ابدنل االدت ه اانيودخلار تدن انيزحد ه اانيت دخلب ب در اذلادخلةه   بط  بت  ادلددتن تت مدراً 
 .(ٗ)ه اأك  انيخلبال ب ر انيبيت ه اك  تال أاج  هللا   يه انيتالر((اأك  تالل انييتي  ا مالً 

ي دد ل  إ* تدددن  (  يدده اني دددى )هللا  هللا بددن  دددتال* بددالل  ))مس ددد  أبددال  بدددر  ددن  بدددر
 .(٘)تن دلكخل هللا((نيكبالبخل    ق اني انيرينه اانيي،س تن راح هللاه ااْلا
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 (ٔٗ) ........................................................................... نهج التائبني
 

   بددد ل هللا  دددز اجددد   (  يددده اني دددى ) ددن إ ددد الق بدددن  مدددالره )) دددن أق  بددرهللا 
بدالل  انيود احل انيدز  ااني دخلب ه  ه(ٔ)مث اانيو احل إَّل اني مد ﴾﴿انينين غلتتب * كبالبخل اإل

 ااني م   انيخلج  ي   بالنينن  عي تغوخل هللا تته.
 .(ٕ)((اإلؽلال*ني : ع الل  تال أك خل  خل  تدز ب    بغ انيضىل اانيكوخل ت

ي دد ل  انيكبددالبخل   (  يدده اني ددى )هللا   ددن ت دد رة بددن عددرب  بددالل  ))مس دد  أبددال  بددر
تددن تددن تكددخل هللاه ابتدد  انيددتوس انيددص اني تدد   تددن ر دد  هللاه اانييدد،سه تددن راح هللاه ااْل

ه اأكدد  انيخلبددال ب ددر انيبيتدد ه اانيت ددخلب ا مددالً   هللاه ا  دد ق اني انيددرينه اأكدد  تددالل انييتددي  حددخلّ 
ب ددر اذلاددخلةه ابددنل االددت ه اانيوددخلار تددن انيزحدد ه ع يدد  نيدده  أرأيدد  ادلخلتكدد  ني كبددعة 

ه اإ*  نب ِبال عيك *  نابه ك دناب ادلأدخلكغه أانيده اإلؽلال*ؽل ت   يواله أنخلجه تن 
ب اإ*   ى  إذا ز   أهال حىل انيننيك ي دنب أشدر اني دناان طالا: بالل  ؼلخلج تن اإل

ب،هدددال كبدددعة اهدددهللا   يددده حدددخلا  اأنددده ي دددنب   يودددال اأهدددال بدددع حدددىله عإنددده  كدددال* ت ضعدددالً 
اَّل ؼلخلجددددده تدددددن  اإلؽلدددددال*ال اؼلخلجددددده تدددددن ت دددددنب   يودددددال اهددددد  أهددددد *  دددددنابال تدددددن اْل

 .(ٖ) ى ((اإل
ع دالل   (عد  ات هللا   يده)أتدع ادلددتتغ إىل  عبر بدن نبالتد  بدالل  جدالء رجد  ن اْلا 

ز مد ا أ* اني بدر َّل يدزِن اهد  تددتن اَّل ي دخلق اهد  تددتن اَّل  نال الً يال أتع ادلدتتغ إ* 
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ي دددوك انيدددر  احلدددخلا  اهددد   يأدددخلب اخلمدددخل اهددد  تددددتن اَّل ي،كددد  انيخلبدددال اهددد  تددددتن اَّل
تدتنه ع ر       هللا هنا احخلج تته عرري حدغ أز د  أ* هدنا اني بدر يالد هللا عدىيت 

تدددن أجددد   إلؽلدددال*انالك ددده ايددد ار ظ اأاار ددده ابدددر خدددخلج تدددن أايدددر   د دددالبهللا ايتدددالك ظ ا 
  عدرب  مس د  ر د ل هللا (عد  ات هللا   يده)ذن  ي ع أعالبهه ع الل أتع ادلدتتغ 

 ي  له اانيرنيي    يه كتالب هللا. (ع   هللا   يه اآنيه)
خ دد  هللا  ددز اجدد  انيتددالس   دد   ددىث فب ددالت اأنددزذل   ددىث تتددالزل اذنيددك بدد ل هللا 

ااني ددالب  *ه ع،تددال تددال ذكددخل  ددز اجدد    انيكتددالب  أعدد الب ادليمتدد  اأعدد الب ادلأدد،ت  
تددن أتددخل اني ددالب غ عددإه  أنبيددالء تخل دد  * ابددع تخل دد غه ج دد  هللا عدديو    دد  أرااح  

اراح اني دد ة اراح انيأددو ة اراح انيبددر*ه عدد اح اني ددرس ب  دد ا  اإلؽلددال*راح اني ددرس اراح 
  بددراا هللا اَل يأددخلك ا اإلؽلددال*ابددخلاح  هشدديالءأنبيددالء تخل دد غ ابددع تخل دد غ اِبددال   مدد ا اْل

ابدخلاح انيأدو ة أعدالب ا نينيدن  هه  ا دالجل ا ت الشدو ابخلاح اني د ة جالهدراا  درا  هبه شيإالً 
عوددَّلء تغود ر  هانيط ال  انك  ا احلىل تدن شدبالب انيت دالءه ابدخلاح انيبدر* دبد ا ادرجد ا

 بَدْ َضددُو ْ  َعضَّددْ َتال انيخلُُّ دد ُ  تِْ ددكَ مث بددالل  بددالل هللا  ددز اجدد   ﴿ هذلدد  تالددو ح  ددن ذندد ِب 
ددتدْ  بَدْ ددضٍ  َ  َدد َٰ  تَددال ۚ   َدَرَجددالتٍ  بَدْ َضددُو ْ  َاَرعَددطَ  ۚ   اَّللَُّ  َك َّدد َ  تَّددن ُو تِّ  َتددخْل ََ  ابْددنَ  ِ يَ دد  َاآتَديدْ

ْتددددُه﴾ ه(ٔ)﴾انْيُ ددددُرسِ  بِددددخُلاحِ  َاأَيَّددددْرنالهُ  انْيبَديِّتَددددالتِ   همث بددددالل    مجددددال تو  ﴿َاأَيَّددددَرُه  بِددددخُلاٍح تِّ
 ددددن  ي دددد ل  أكددددخلتو  ِبددددال عوضدددد و    دددد  تددددن  دددد اه ه عودددددَّلء تغودددد ر ذلدددد  تالددددو ح

مث ذكددخل أعدد الب ادليمتدد  اهدد  ادلدتتدد * ح ددال ب، يدداله ه ج دد  هللا عدديو  أرب دد   ذندد ِب .
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 (ٖٗ) ........................................................................... نهج التائبني
 

اراح اني دد ة اراح انيأددو ة اراح انيبددر*ه عددى يددزال اني بددر ي ددتكم   اإلؽلددال*أرااح  راح 
تتغ تددال هددنه رب دد  حددش تدد،يت   يدده حددالَّلته ع ددالل انيخلجدد   يددال أتددع ادلددد رااح اْلهددنه اْل

هن عو  كمدال بدالل هللا  دز اجد   ﴿َاِتدتُك  تَّدن يُدتَددَ ىفََّٰ َاِتدتُك  اَّلأاحلالَّلت: ع الل  أتال 
عودنا يتدت ص تتده مجيدط  ه(ٔ)تَّن يُدخَلدُّ ِإىَلَٰ أَْرَذِل انْيُ ُمدخِل نِيَكدْيَى يَدْ  َدَ  ِتدن بَدْ دِر ِ ْ دٍ  َشدْيًإال﴾

 أرذل  مددخله عودد  َّلإىل  ْل* انيوال دد  بدده رده هرااح انيدديس بالنيددني ؼلددخلج تددن ديددن هللااْل
اَّل ي ددتطيط انيتواددر بالني يدد  اَّل بالنيتوددالر اَّل اني يددال    انيالدد  تددط  الددىة ابتددالً ي ددخلل ني 
اتدتو  تدن يتدت ص تتده راح  ؛انيديس يضدخله شديإالً  اإلؽلدال*عونا ن الدال* تدن راح  هانيتالس

اني دد ةه عددى ي ددتطيط جوددالد  ددراه اَّل ي ددتطيط ف دد  ادل يأدد  اتددتو  تددن يتددت ص تتدده 
يوددال اَل ي دد  اتب دد  راح انيبددر* عيدده ت بدده أعددبا بتددالت آد  ػلددن إنيراح انيأددو ة ع دد  تددخلّ 

ْل* هللا  دددز اجددد  هددد   هعوددد  يدددرب ايدددررج حدددش ي،تيددده ت دددك ادلددد ت عودددنا احلدددالل خدددع
بالخلطيإد  عيأدا ه راح اني د ة   ُ وِ يَ انيوال   بده ابدر تد،يت   يده حدالَّلت   ب تده اشدبالبه عَدد

ت ددوال ن ددص عدإذا َّل هخلطيإدد ايدزين نيدده راح انيأدو ة اي دد ده راح انيبددر* حدش ت ب دده   ا
اتوال  تته ع يس ي  د عيه حش يت به عإذا تالب تدالب هللا   يده اإ*  دالد  اإلؽلال*تن 

 أدخ ه هللا نالر جوت .
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تَدالُهُ   ع،تال أع الب ادلأد،ت  عود  انييود د اانيتالدالر  ي د ل هللا  دز اجد   ﴿انيَّدِنيَن آتَديدْ
صليد  ااني َّليد    انيتد راة ااإل ي خلعد * زلمدراً  ه(ٔ)انْيِكَتالَب يَدْ خلُِع نَُه َكَمدال يَدْ خلِعُد َ* أَبْدتَدالَءُهْ ﴾

ُوْ  نيََيْكُتُمددد َ* احْلَددد َّ َاُهدددْ  يَدْ َ ُمددد َ*    دددتدْ كمدددال ي خلعددد * أبتدددالءه    تتدددالزذل  ﴿َاِإ*َّ َعخلِيً دددال تِّ
احلَْ ُّ ِتن رَّبَِّك﴾ )أنك انيخل  ل إنييو ( ﴿َعَى َتُك َننَّ ِتدَن انْيُمْمدَضِيَن﴾
ع مدال ج دراا ه (ٕ)

اأ ددكن أبددراه   ى دد  أرااح راح  اإلؽلددال*ع دد بو  راح  تددال  خلعدد ا ابددتىه   هللا  بددننيك
  ن دددددددال ه ع دددددددالل  ﴿ِإْ* ُهدددددددْ  ِإَّلّ اْلإىل  اني ددددددد ة اراح انيأدددددددو ة اراح انيبدددددددر*ه مث أ دددددددالعو 

* انيرابدد  إظلددال َتمدد  بددخلاح اني دد ة ات ت دد  بددخلاح انيأددو ة ات ددع بددخلاح ْل ه(ٖ)َكالْْلَنْدَ ددالِ ﴾
 .(ٗ)أتع ادلدتتغ((   أحيي  ب   بإذ* هللا ياله  اني الب  نيع الل انيبر*ه 
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 (٘ٗ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 ثار الذٌوبآ

* ني ددنن ب اادل العددهللا أ ددخلاراً كبددعة   دد  انيوددخلد اانتمددط اآ الرهددال اخيمدد    أشددك  َّل
انيدددرنيال اافخدددخلةه ااني البددد  هددد  تدددن ي  ددد  شدددد  ادل الدددي  اتضدددالرهاله عدددى غل ددد  ني أددديطال* 

 .الإلن ال*  يه  بيىً عي طط مجيط انيطخلق انيص تخلبم انيأيطال* ب
ع م اع م نال   يتيه اي ب    يه ب      ي  ا    ااٍا انودس  اغل   هللا ت الىل
تددالرة    دده   دد  مجيددط ج ارحددهه اَّل ي ددم ن ني ودد   اانيددتوس اْل نَ َمددكِ تطمإتدد  اأ* ػلَُ 

 بالني  ء أ* يت كمال به.
 أنوددط اَّلدايدد  دلددن أراد انيت بدد  انيالددالدب  ارلالهددرة انيددتوس    ددبي  هللا  ددز ااإلخددى،

 اج .
نيددددنين يكالبددددرا* أنو ددددو  اي زت هددددال انيطال دددد  اؽلت  هددددال  ددددن انيإددددك اأانييبأددددخلاا بددددالخلع 

ال ددد  هدددهللا حالدددن هللا ادل الدددي ه عدددإ* هللا كدددخل  جددد اد اجزابددده ا طالبددده بدددى حدددراده اانيط
 تن انيني تن دخ ه كال*   أتن هللا اأتالنه.اْل م  احخلزه اف

هللا ااني ددددب  إىل  انييا  دددد ا انيددددر الء  ددددىحو    كدددد  ي ددددخل ا  ددددخله عإندددده اني  ددددي  
تدددن اني ددد      يُ تاددد، انييددده خ عدددالً دعدددط كيدددر انيأددديطال*ه ااحلالدددن انيدددني  احل ي دددهللا  
 تكالبره.
بوددده هللا يددد     ي تدددن أراد أ* َّل))  اآنيددده( عددد   هللا   يددده) اْلكدددخل ارد  دددن انيتددد  ع دددر 

هدنا انيدر الء   دبدخل كد  عدىةه  أع ي دخل اني يالت      ببديا أ مالنيدهه اَّل يتأدخل نيده ديد ا*ه 



 م دددهللاه اإ* ر تدددك أا دددط تدددن ذنددد ه اني وددد  إ*  اني وددد  إ* تغوخلتدددك أرجددد  تدددن   اهددد 
أ* تددخل ظ  ع ودد ب أ مدد  تددن ذندد ه اني ودد  إ* َل أكددن أهددىً  كددال* ذندد   تددرب  ميمددالً 

ا دددددد   كدددددد  شددددددهللاء بخل تددددددك يددددددال أرحدددددد   ْلهددددددالعخل تددددددك أهدددددد  أ* تب غددددددظ ات دددددد ظه 
   (ٔ)(.انيخلا غ(

( نيكواليد   )عد  ات هللا   ديو اآنيه    ادلبالرك   ن فخلي  انيت د يكمال اردت ب ض اْل
 (.ته هللاكير اشخل إب يس )ني 

 ننكخل تتوال هنا انير الء ت ميمالً ني والبرة ادع الً نيأخل انيأيطال* انيخلجي   
أند  تدخلاه تدن حيدا َّل ا  )اني و  إ* إب يس  بدر تدن  بيدرب يدخلاِن تدن حيدا َّل أراه)
ه  َّل ي        شهللاء تدن أتدخلب اني ود  ع،ندال أ دت غ ا  أن  أب       أتخله ك ها  يخلاب

اني ود   هبد ة يل   يده إَّل بدك يدال ربَّل ا  حد ل َّلا  رب عإِن َّل فالب  يل بده بك   يه يال
اج دد  كيدره   ضلددخله بخل تدك يددال أرحدد  ا  اكوددظ شدخلها  إ* كددالدِن عكدرها  إ* أرادِن عد،رده

   (ٕ).((انيطالهخليناآنيه     هللا     زلمرعا  انيخلا غ
 دد   انيتراتدد  تكدد    دد  اجل اندد  ادلالديدد ه عإندده نيددن ػلالددر اأتددال تددن ن ددهللا هللا ت ددالىل ا 

ااخل خلا* اانينل ااذل ا*ه اتتىبوه انيأيالفغ تن كد  جالند ه نيتو در عطخلتده ات دت م ه 
 خخلة.  خخلاب انيرنيال اخ خلا* اف

حددددزا* َّل  ااْلفدار انيوتددددالء ااإىل  عمددددال انيددددني أخددددخلج أب يتددددال تددددن اجلتدددد  )دار انيت ددددي ( 
 اادلالالب .

                                                           
 .32ص ،23 ج األنوار: بحار (1)
 .21ص طاووس: البن المجتنى، (2)



 (ٚٗ) ........................................................................... نهج التائبني
 

فدالااس ادلىبكد ه اتال انيني أخخلج إب يس تدن ت كد ت اني دمالء افدخلده ب در أ* كدال* 
اتال انيني ج  ه ب يراً ب ر أ* كال* بخليبالًه ات   نالً ب ر أ* كال* تخلح تدالً اببي دالً ب در أ*  

 كال* مجيًىه اتال انيني ج  ه تن أه  انيتالر ب ر أ* كال* تن أه  اجلت .
اتدال انيدني أبدخلق أهد   هاتال انيني أبرل إؽلالنه كوخلا* عوال*     هللا ت الىل بالي  اذل ا*

 صلال ت ه تن ادلدتتغ. اتن)  يه اني ى ( َّل ن ح إيتج تن انيغخلق   ه ع  رض ك واْل
اتدددال انيدددني  ددد م انيدددخليا   ددد  بددد    دددالد عددد،ه كو  ِبددداله عضكدددتو  كددد،ه  أ ادددالز طلددد  

 خالاي .
اتدال انيددني أه ددك بد   ودد د ابدد   نيدد   ابد   شدد ي ه اتددال انيدني أبددخلق عخل دد * اب تدده 

 مث بالءاا بغض  تن هللا.
تددن ب ددر ندد حه اتددال انيددني ب ددا   دد  بددظ إ ددخلابي  اىل اتددال انيددني أه ددك اني ددخلا* اْل

 اني  الب ااني ناب. 
اعددديالء اَّل دددتاالب  ْلنبيدددالء هللا ار ددد ه ااْل دددر  إنددده اني الددديال* ا دددر  إفال ددد  انيدددخلب ا 

 اانيالالحلغ.
إنه انيتمخلد     اْلااتخل اإلذلي  ااتبالا اذل   ا ر  اَّلتتتالا  مدال هد   تده احلد  ت دالىل 

 .عكالن  اني البب  كمال ذُكخل آنوالً 
 .(ٔ)ت الىل  ﴿َاَتال َأَعالَبُك  تِّن تُّاِليَبٍ  عَِبَمال َكَ َبْ  أَْيِريُكْ  َايَدْ ُو  َ ن َكِ ٍع﴾ بالل  

                                                           
 .30 اآلٌة :سورة الشورى (1)



 .(ٔ)﴾ِإ*َّ اْلَبْدخلَاَر نَيِوهللا نَِ يٍ   َاِإ*َّ انْيُواَّالَر نَيِوهللا َجِ ي ٍ ﴿بالل ت الىل  ا 
تدددن ؽلددد ت بالنيدددنن ب أك دددخل شلدددن ؽلددد ت ))انيالدددالدق )  يددده اني دددى (   اإلتدددال  رد  دددنا 
   (ٕ).((الله اتن ي يل بالإلح ال* أك خل شلن ي يل بالْل مالربالفج

   .رلي  مسيط إنه اخلال   ا  ء ادلت      ء تن اإيالك  هللا أجالرنال
  

                                                           
 .14 ـ 13 اآلٌات :االنفطار ( سورة1)

 .140 ص ،5 ج األنوار: بحار (2)



 (ٜٗ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 أضزار الذٌوب واملعاصي

 ه  اني    ني م العهللا اانينن ب أ خلاراً ك عة ننكخل تتوال أذكخل 
ْلندده ندد ر ي نعدده هللا   اني  دد ه اا مدد  ادل الددي  تطودد، ذنيددك  هددد حخلتددال* ن مدد  اني  دد ٔ

 انيت ر. 
ب دب  اإل دخلاض  دن هللا ت دالىل ااني بد ا   د ادل يأ  انيضدتك  ااني حأد    انيدتوس ٕ

 .(ٔ)﴾أ خلض  ن ذكخلي عإ* نيه ت يأ   تك اتن ﴿حبالب  انيأيطال*. بالل ت الىل  
 عي  اَّل ت وي .ت ر ني اليالنه انيخلب اني مي ه عى ت  د تت  خل ب جوه أي خل اْلٖ
نيت   دده بالنيددنن ب اادل العددهللا اازديددالد ب دد ة اني  دد   ه ب ددب ددد حخلتددال* انيطال دد  انيددندالٗ

 احُلُا  اانيخلين   يه عى يو ه ب َّلً اَّل ي هللا هراي .
اك ددخلة تدد ت  اني كدد ه ازاال انيددت   ابالددخل اني مددخلددد حخلتددال* انيت عيدد    انيددرارين ازلدد  ٘

 انيوا،ة.
 تخلاض انيخلاحي  اانيبرني .بتىءات ااْلد اهن انيبر* اك خلة اَّلٙ
ال احليدددالء ازاال انيدددت   اندددزال انيدددت   ادخددد ل انيخل ددد    ب ددد  ا ن دددرا  انيغدددعة از ادددد ٚ

 اني العهللا. 
 .برخ ل انيتالر ي   اني يالت اني ناب  اا ت  القد   ء اني البب  ٛ
 د ادل الي  ت رث انينل اتو ر اني    ات  هللا اني    ات ج  اني  ت  ااذل ا*. ٜ

                                                           
 .124طه: اآلٌة  ( سورة1)



 انيت   انيرني ي  ااْلخخلاي .  ني ك ع تن اإلن ال* د حخلتال*ٓٔ
َاَودخَل انْيَوَ دالُد ِ  ﴿  د انينن ب اادل العهللا تتأخل انيو الد   اني  اانيب خله بدالل ت دالىلٔٔ

   .(ٔ)﴾انْيبَدخلِّ َاانْيَبْ خِل ِ ال َكَ َبْ  أَْيِري انيتَّالِس نيُِيِنيَ ُو  بَدْ َض انيَِّني َ ِمُ  ا نَيَ  َُّوْ  يَدخْلِجُ  *َ 
ت ددر اَّل َتالدد  اتددال ذكددخل كددال*  ااَّل ددالر ني ددنن ب ااف ددال  َّلاهتددالب انيك ددع تددن انيتتددالبج 

أبخلزهدال اأك خلهددال ا د حالًه اتددن يتمدخل ب ددغ انيبالدعة جيددراً يدخل  تددال إىل  شددالرةتدن بدالب اإل
 خخلين.خوهللا     اف

  

                                                           
 .41: اآلٌة سورة الروم (1)



 (ٔ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

    اأخعاً 
خدخلينه انيدغ ااف( ني بدالده تدن اْلتن أ* يتم ك ب عي  هللا )ج  ا ى    انيوخلد ادلد 

َتال انيَّدِنيَن أُاتُد اْ انْيِكتَدالَب ﴿بدالل ت دالىل   هنييتدالل ر دالهاأ* يت هللا هللا حد  ت التده  َانَيَ دْر َاعَّديدْ
   .(ٔ)﴾ِتن بَدْبِ ُكْ  َاِإيَّالُكْ  أَِ* اتدَُّ  اْ اَّللََّ 

  

                                                           
 .131: اآلٌة النساءسورة  (1)



 ىا السالً(ّعمي بَ احلسني )عمي اإلواً ووعظة وَ

( ي دددظ انيتدددالس  يددده اني دددى  دددن  ددد ير بدددن ادل دددي  بدددالل  كدددال*   دددهللا بدددن احل دددغ ) 
ايزهددره    انيددرنيال ايددخلببو    أ مددالل افخددخلة ِبددنا انيكددى    كدد  مج دد    ت ددار 

أيودال انيتدالس ات د ا هللا ))ر  ل هللا )ع   هللا   يه اآنيه( احوظ  ته اكت  كدال* ي د ل  
 اا  م ا أنك  إنييه تخلج د * عتادر كد  نودس تدال  م د    هدنه انيدرنيال تدن خدع زلضدخلاً 

 .اػلنرك  هللا نو ه ب يراً  ني  أ* بيتوال ابيته أتراً  اتال  م   تن   ء ت د
يددال ابددن آد  إ* أج ددك أ ددخلا شددهللاء ه ابددن آد  انيغالعدد  انيدديس  غودد ل  تدده اػلددك يددال 

اي شددك أ* يدرركك اكدد،* بدر أاعيدد  أج ددك  ه(ٔ)إنييدكه بددر أببد  ضلدد ب ح ي دال يط بددك
عيده عخلد إنييك عيه راحدك اابدت     يدك  ب ب احيراً إىل  اببض ادل ك راحك اعخلت

ت كال* نالكخل انكدع دل دالب تك اشدرير اتت الندكه أَّل اإ* أال تدال ي د،َّلنك  دن ربدك 
انيددني كتدد  ت بددره ا ددن نبيددك انيددني أر دد  إنييددك ا ددن ديتددك انيددني كتدد  تددرين بدده 
ا ددن كتالبددك انيددني كتدد  تت دد ه ا ددن إتالتددك انيددني كتدد  تتدد َّلهه مث  ددن  مددخلب عيمددال  

هه عخن حدنرب اانمدخل نيتو دك كت  أعتيتهه اتالنيك تن أين اكت بته اعيمال أن  أنو ت
 بددريتكه تتب ددالً   الرعددالً  اأ در اجلدد اب ببدد  اَّلتت ددال* اادل ددالب   ااَّلختبددالر عددإ* تددك تدتتددالً 

ْلانييددالء هللا ني ددالب هللا حاتددك اأنطدد  ني ددالنك بالنيالدد اب اأح ددت   ني الددالدبغه ت انييددالً 
اج  اا ت ب تك ادلىبك  بالنيخلاح اانيخلػلدال*  اجل اب ابأخلت بالنيخل  ا* ااجلت  تن هللا  ز

                                                           
ً  مسرعاً، أي (1)  .حرٌصا



 (ٖ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

 (ٔ)اإ* َل تكددددن كدددددننيك ت ا دددددج ني دددددالنك ادحضددددد  حاتدددددك ا ييددددد   دددددن اجلددددد اب
 زل تن  ي  اتال ي  ج ي .دخلت بالنيتالر اا ت ب تك تىبك  اني ناب بتابأّ 

اا    يال ابدن آد  إ* تدن اراء هدنا أ مد  اأعمدط اأاجدط ني   د ب يد   اني يالتد ه ذنيدك 
انيددغ اافخددخلين اجدد  عيدده اْل يدد   رلمدد ا نيدده انيتددالس اذنيددك يدد   تأددو ده غلمددط هللا  ددز

اذنيدددك يدد   افزعدد  إذ اني  دد ب نيدددر   ه(ٕ)ذنيددك يدد   يددتوخ   انيالددد ر اتب  ددخل عيدده اني بدد ر
ريدد  اَّل ت بدد  اَّل يدخددن تددن أحددر ع ه(ٖ)احلتددالجخل كددالامغ اذنيددك يدد   َّل ت ددالل عيدده   ددخلة

حددددر عيدددده ت ددددت ب  ت بدددد ه نيدددديس إَّل اجلددددزاء بالحل ددددتالت ااجلددددزاء تددددن أحددددر ت ددددنرة اَّل ْل
دلدتتغ  م    هنه انيرنيال ت  الل ذرة تن خدع اجدره اتدن  ا بالني يإالته عمن كال* تن

 كال* تن ادلدتتغ  م    هنه انيرنيال ت  الل ذرة تن شخل اجره.
عالحددنراا أيوددال انيتددالس تددن انيددنن ب اادل العددهللا تددال بددر هددالك  هللا  توددال احددنركم هال    

ك  اَّل تدد،تت ا تكددخل هللا اَتددنيخله ادريددره  تددرتال يددر    هكتالبدده انيالددالدق اانيبيددال* انيتددالف 
اجد  ز عدإ* هللا  د هاني دنات   هدنه انيدرنيالانيأيطال* اني  غ إنييده تدن  الجد  انيأدو ات ا 

دددددددُو ْ  ِإَذا اتدََّ دددددددْ ا انيَّدددددددِنينَ  ِإ*َّ ﴿ي ددددددد ل   دددددددنَ  فَدددددددالِب ٌ  َت َّ دددددددْيطال*ِ  تِّ  ُهددددددد  عَدددددددِإَذا تَدددددددنَكَّخُلاا انيأَّ

                                                           
ً  حجته ودحضت. الكالم فً التردد: التلجلج (1)  .عنه عجزت أي الجواب عن وعٌٌت. بطلت أي دحوضا

 القٌامفة وسفمٌت أعفال  أسففله وجعلفت هدمتفه أي حوضفً وبعثفرت وكشففته استخرجته إذا الشًء بعثرت (2)

 تعفود، ففال بحلوقهم فتلتصق اماكنها عن ترتفع فإنها الحناجر، لدى القلوب إذا لقربها أي ألزوفتها باآلزفة
 .فٌسترٌحوا تخرج فال فٌتروحوا

 .الزلة: والعثرة. البٌع نقض وهً اإلقالة من (3)



اأشددد خلاا ب ددد بك  خددد ل هللا اتدددنكخلاا تدددال بدددر ا دددرك  هللا   تدددخلج ك   ه(ٔ)﴾تُّْباِلدددخُلا*َ 
حدنره  عإنده تدن خدالل شديإالً  هإنييه تن ح ن   ابه كمال بر خ عك  تدن شدرير اني  دالب

زهدددخلة انيدددرنيال انيدددنين تكدددخلاا إىل  تخلكددده اَّل تك نددد ا تدددن انيغدددالع غ ادلدددالب غ اتدددن حدددنر شددديإالً 
دديَِّإالتِ  َتَكددخُلاا انيَّددِنينَ  أَعَددَ،ِتنَ ﴿ عددإ* هللا ي دد ل   زلكدد  كتالبدده  هاني دديإالت  ؼَلِْ دد َ  أَ* اني َّ

 تَدَ  ُّدددِبِو ْ  ِ   يَْ،ُخدددَنُه ْ  أَاْ    َيْأدددُ خُلا*َ  َّل َحْيددداُ  ِتدددنْ  انْيَ دددَنابُ  يَدددْ،تِيَدُو ُ  أَاْ  اْْلَْرضَ  ِِبِددد ُ  اَّللَُّ 
عالحددنراا  .(ٕ)﴾رَِّحدي ٌ  خَلُءالٌ نيَدد َربَُّكد ْ  عَدِإ*َّ  َنَدد ُّلٍ  َ  َد َٰ  يَْ،ُخدَنُه ْ  أَاْ    ِ ُْ ِاددزِينَ  ُهد  َعَمدال

زل بكد  ب دض تدال ت ا در بده داَّل تد،تت ا أ* يتد هتال حنرك  هللا  دال ع د  بالنيم مد    كتالبده
عدددإ* اني ددد ير تدددن  هاني ددد   انيمدددالدلغ   انيكتدددالب اهللا ني دددر ا مكددد  هللا   كتالبددده بغدددعك 

اني ددر أمس كدد  هللا   كتالبدده تددال بددر ع دد  بددالني    انيمددالدلغ تددن أهدد  اني ددخل   ها ددظ بغددعه
 بَدْ ًتددددال بَدْ ددددَرَهال َاأَنَأددددْ،نال االنِيَمدددد ً  َكالنَدددد ْ  بَدخْليَدددد ٍ  ِتددددن َباَلددددْمَتال اََكدددد ْ ﴿حيددددا بددددالل   هبددددب ك 
 ه﴾اأنأددد،نال ب دددرهال ب تدددال آخدددخلين﴿اإظلدددال  دددط بالني خليددد  أه ودددال حيدددا ي ددد ل   ه﴾آَخدددخلِين
ددال﴿اجدد    ع ددالل  ددز َوددال ُهدد ْ  ِإَذا بَْ،َ ددَتال َأَح ُّدد ا عَدَ مَّ بددالل   ()ي ددظ يوخلبدد *﴾ يَدخلُْكُضدد *َ  ِتتدْ

)ع مدددال أتددداله   ﴾ُتْ ددد،نَُي *َ  نَيَ  َُّكددد ْ  َاَتَ دددالِكِتُك ْ  ِعيدددهِ  أُتْدددخلِعْدُت ْ  َتدددال ِإىَلَٰ  َااْرِج ُددد ا تَدخلُْكُضددد ا َّل﴿
 َجَ ْ تَددالُه ْ  َحددشََّٰ  َدْ ددَ اُه ْ  تِّْ ددكَ  زَانيَدد  َعَمددال   اَددالنِيِمغَ  ُكتَّددال ِإنَّددال َايْدَ تَددال يَددال بَددالنُي ا﴿اني ددناب( 
اأ  هللا إ* هدددنه  مددد  نيكددد  ان يددد  إ* ات مدددت  اخودددت ه مث  ه(ٖ)﴾َخالِتدددِرينَ  َحاِلددديًرا

  اج  رجط اني  ل تن هللا   انيكتالب     أه  ادل العهللا اانينن ب ع الل  ز

                                                           
 فهففو طٌفففا ٌطٌففف طففاف ٌقففال منففه، فاعففل وطففائف الشففٌطان مففن لمففم أي ،201: اآلٌففة سففورة األعففراف (1)

 .طائف
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 (٘٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

ُو ْ  َانيَدِإن﴿ ددنْ  نَدْوَ د ٌ  تَّ َّدتدْ عددإ*  ه(ٔ)﴾اَدالنِيِمغَ  ُكتَّدال ِإنَّددال َايْدَ تَدال يَدال نيَيَدُ دد نُينَّ  َربِّدكَ  َ دَنابِ  تِّ
اج  إظلال  دط ِبدنا أهد  انيأدخلب عكيد  ذنيدك اهد  ي د ل   ب ت   أيوال انيتالس إ* هللا  ز

 َحبَّد ٍ  ِت ْدَ داللَ  َكدال*َ  َاِإ* ۚ   َشدْيًإال نَدْودسٌ  ُتْم َد ُ  َعَى  انْيِ َيالَت ِ  نيِيَدْ  ِ  انْيِ ْ مَ  انْيَمَ ازِينَ  َاَنَضطُ ﴿
َتال َخخْلَدلٍ  تِّنْ   .(ٕ)﴾َحالِ ِبغَ  بَِتال اََكَو َٰ  ۚ   ِِبال أَتَديدْ
إظلدال ا  ه  م ا  بالد هللا أ* أه  انيأخلب َّل يتال  ذل  ادلد ازين اَّل يتأدخل ذلد  انيدراااينا

  ى .جوت  زتخلا اإظلال نال  ادل ازين انأخل انيراااين ْله  اإلإىل  ػلأخلا*
حدر تدن انيرنيال ا الج ودال ْلاج  َل ػل  زهخلة  عالت  ا هللا  بالد هللا اا  م ا أ* هللا  ز

اإظلدددال خ ددد  انيدددرنيال اخ ددد   هأانييالبددده اَل يدددخلببو  عيودددال ا   الجددد  زهخلددددال اادددالهخل ِباتودددال
ت ددالل اأ  هللا ني ددر  ددخلب نيكد  عيدده اْل هتدهفخخل  أه ودال نييب دد ه  عيوددال أيود  أح ددن  مددىً 

 اعخلل افيالت ني    ي    * اَّل ب ة إَّل بال.
عددإ* هللا  ددز اجدد   ه الجدد  احليددالة انيددرنيال اجدد  عيدده تددن عالزهددراا عيمددال زهددرك  هللا  ددز

ال﴿ي  ل اب نيه احل    نْدَيال احْلََيالةِ  َتَ  ُ  ِإظلَّ  نَدبَدالتُ  بِدهِ  عَدالْختَدَ مَ  اني َّدَمالءِ  ِتدنَ  أَنزنَْيتَدالهُ  َكَمالءٍ  انيرُّ
 أَْهُ َودال َااَدنَّ  َاازَّيدَّتَد ْ  ُزْخخلُعَدَودال اْْلَْرضُ  َأَخدَنتِ  ِإَذا َحدشََّٰ  َااْْلَنْدَ ال ُ  انيتَّالسُ  يَْ،ُك ُ  شلَّال اْْلَْرضِ 
َودددددال بَدددددالِدُرا*َ  أَندَُّوددددد ْ   تَدْغدددددنَ  َلَّْ  َكدددددَ،* َحاِلددددديًرا َعَاَ ْ َتالَهدددددال نَدَودددددالرًا أَاْ  نيَدددددْيًى  أَْتخلُنَدددددال أَتالَهدددددال َ َ يدْ

نِيكَ  ۚ   بِددالْْلَْتسِ  دد ُ  َكددنََٰ ددخُلا*َ  نيَِ ددْ  ٍ  اْفيَددالتِ  نُدَوالِّ عك ندد ا  بددالد هللا تددن اني دد    ه(ٖ)﴾يَدتَدَوكَّ

                                                           
 .46: اآلٌة سورة األنبٌاء (1)
 .44: اآلٌة األنبٌاء سورة (2)

 .24: اآلٌة سورة ٌونس (3)



عددد   هللا   يددده )اجددد  بدددالل مدددر  انيدددرنيال عدددإ* هللا  دددزإىل  انيدددنين يتوكدددخلا* اَّل تخلكتددد ا
زهددخلة انيددرنيال إىل  اَّل تخلكتدد ا ه(ٔ)﴾انيتَّددالرُ  عَدَتَم َّددُك ُ  اََ ُمدد ا انيَّددِنينَ إىل  تَدخلَْكتُدد ا َاََّل ﴿  (اآنيدده

ادار  (ٕ)زل ب  د دإهال دار ب غ  اتتدزل ا تيطال* عداتال عيوال رك * تن اننهال دار بخلار اتت
ذ* تدن هللا   خخلاِبدال   عيودال ببد  تودخلق أيالتودال اببد  اْل مدالل انيالدالحل م ه عتدزاداا اْل

 ع، د،ل هللا اني د * نيتدال هعكال* بر أخخلِبال انيني  مخلهال أال تخلة اابترأهال اه  ايل تعا وال
انيزاهدرين    الجد  زهدخلة اانيزهدر عيوداله ج  تدال هللا اإيدالك  تدن  انيك    د  تدزاد انيت د  

 احليالة انيرنياله انيخلاببغ فج    اب افخخلة عإظلال ضلن به انيه اع   هللا     زلمدر انيتد 
 .(ٖ)((ااني ى    يك  ار   هللا ابخلكالته ها   اآنيه 

  

                                                           
 .قولهمإلى  وتسكنوا إلٌهم تطمئنوا أي:. 113: اآلٌة سورة هود (1)

 .بمستوطن لٌس أي (2)

 .46ـ  43، ص2الكافً: ج (3)



 (ٚ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

 كبائزإىل  سباب حتوه الصغائزأ

 انيالغعة تك  ْل بالب تتوال  انينن ب *إذكخل اني  مالء 
عددخلار اادل اابدد  انيددننيك بيدد   َّل عددغعة تددط إعددخلار اَّل كبددعة تددط ا ددتغوالره اإل (ٔ

رجد  أعكبعة ااحرة تتالخل  اَّل يتب وال ت  وال ني  تال ر ذنيدك كدال* اني ود   تودال 
ات دددالل ذنيدددك بطدددخلات تدددن ادلدددالء تتددد اىل    .تدددن عدددغعة ي ااددد  اني بدددر   يودددال

ع ددد  اني بددد ا   ددد  احلادددخل عتدددد خل عيددده اذنيدددك اني دددرر تدددن ادلدددالء نيددد  عددد    يددده د
عددإذا كددال* انيتددالعط تددن اني مدد  هدد   هااحددرة َل يددد خل ااْلشدديالء ت ددتبال* بالْل ددراد

عكدننيك  هانيراب  اإ* ب  عالنيك ع ادلتالخل  ب ي  انيتوط   تت يخل اني    اتطودعه
أ* انيكبدعة بد َّ  إَّل هاني  ي  تن اني يإالت إذا دا   مد  تد، عه   اادى  اني  د 

  ددد  انيالددغالبخل ع ددد َّ تدددال  ءانيتادددخلي  يودددال تدددن دا*  ددب   انيتاددخليءتددال يتالددد ر 
يددزِن انيددزاِن بغتدد  تددن بددع  ددب  نمددخل زلددخل  اتددخلاادة ات ددرتالته ابدد َّ تددال ي تدد  
 بغتً  تن بع تأالحت   الب   ات الداةه عك  كبعة تكتتووال عغالبخل  الب  .

ق  بددر هللا )  يدده اني ددى ( أندده بددالل  ))َّل عددغعة تددط اإلعددخلار أراي   انيكددال   ددن 
 .(ٔ)اَّل كبعة تط اَّل تغوالر((

ا تدده )  يدده اني ددى ( بددالل  ))َّل اهللا َّل ي بدد  شدديإالً تددن فال تدده   دد  اإلعددخلار   دد  
 .(ٕ)شهللاء تن ت العيه((

                                                           
 .1تحت رقم:  222، ص2الكافً: ج (1)
 .3: رقم تحت 222ص ،2ج الكافً: (2)



ا ددددن انيبددددالبخل )  يدددده اني ددددى ( ))  ب نيدددده ت ددددالىل  ﴿اَََلْ ُياِلددددخلُّاا َ  َدددد َٰ َتددددال عَدَ  ُدددد ا َاُهددددْ  
بت بددد  * يدددنن  انيدددنن  عدددى ي دددتغوخل اَّل ػلدددرث نو ددده أبدددالل  اإلعدددخلار ه (ٔ)يَدْ َ ُمددد َ*﴾

 .(ٕ)عننيك اإلعخلار((
* اني بدر كد  تدال ا دت ممه تدن نو ده عدغخل  تدر إ* ي تالغخل انيدنن  عدأاتتوال  (ٕ

ْل* ا دددت مال  انيدددنن  يالدددرر  دددن نوددد ر  ههللا اكددد  تدددال ا تالدددغخل كددد   تدددر هللا
تدن شدرة انيتد، خل بدهه   ال*تؽلاني    اكخلاهيته نيه اذنيك انيتو ر اانيكخلاهي  ني نن  
نيددددننيك انيددددنن  شلددددال  إلن ددددال*ا بيتمددددال ا تالددددغالر انيددددنن  يكدددد * ب ددددب  حدددد 

* هللا ت دددددالىل َّل أي جددددد  شدددددرة تددددد، خل اني  ددددد  بمدددددى  انيدددددنن ه انيدددددننيك صلدددددر 
* اني  دد  َّل يتدد، خل  ددال نو  دده حددالل انيغو دد ه إيداخددننال  ددال نننبدده حددالل انيغو دد  عدد

بدالل بدالل »ع ر ارد ب تر ع يا  ن حخليز  ن أق  بدرهللا )  يده اني دى (  
ّتددص ت دد    اخلطدد، اانيت دديال* اتددال أُ  ر دد ل هللا )عددّ   هللا   يدده اآنيدده(  رعددط  ددن

كخله ا   يه اتال َّل ي  م * اتال َّل يطي د * اتدال ا دطخّلاا إنييده ااحل در اانيطدعة أُ 
 .  (ٖ)«اانيتوّكخل   اني        اخل   تال َل يتط  بأو 

 ابر ارد اني رير تن اْلخبالر انيص تبغ تال ت ر  ننكخل تتوال 

                                                           
 .135سورة آل عمران: اآلٌة  (1)

 .2تحت رقم:  222، ص2الكافً: ج (2)

 .1 ح ،56 ب النفس جهاد أبواب/  361: 15 الوسائل ،1 ح التسعة باب/  414: الخصال (3)



 (ٜ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

ني دددى (  ))ات ددد ا ا دددخلات تدددن ق  بدددر هللا )  يددده اأتدددال ارد  دددن زيدددر انيأددد ال   دددن 
انيخلجد  يدنن  انيدنن  عي د ل  فد ر   انينن ب عإّهال َّل تغوخله ب    اتال ا خلات: بدالل

 .(ٔ)يل إ* َل يكن يل بع ذنيك((
ي د ل  ))َّل  ()  يه اني دى  -انيكالا   اإلتال  -مس   أبال احل ن   ا ن مسال   بالل
عدإّ* ب يد  انيدنن ب غلتمدط حدش يكد *   ا ب يد  انيدنن ب اَّل ت دت  ّ  هت تك خلاا ك ع اخلدع

 .(ٕ)اخالع ا هللا   اني خل حش ت ط ا تن أنو ك  انيتال (( هك عاً 
ا ن انيالالدق )  يه اني دى (  ))أ* هللا ػلد  اني بدر أ* يط د  إنييده   اجلدخل  اني مدي  

 .(ٖ)ايبغض اني بر أ* ي تخ  بالجلخل  انيي ع((
مكن تتودال ن مد  اانيغو د  اتتوال اني خلار بالنيالدغعة اانيودخلح اانيتدباا ِبدال ا در انيدت (ٖ

ني أددد الاة عك مدددال ب بددد  حدددىاة انيالدددغعة  تدددر اني بدددر كددد ت   دددن ك نددده  دددببالً 
* تدن ادلدننبغ تدن يتمدرح بننبده إحدش  ه خلهال   ت د ير ب بدهأانيالغعة ا م  

  أتال رأيتدظ كيد  تزبد  كمال ي  ل ت ىً   هايتباا به نيأرة عخلحه   الرعته إياله
تددال رأيتددظ كيدد  عضدد ته اكيدد  ذكددخلت  خل ددهه اي دد ل ادلتددالاخل   تتالاخلتدده  أ

اي دد ل انيتددالجخل  هخا تدده اكيدد  ا ددتخوو  بدده اكيدد  خر تددهأت ددالايه حددش 
أتددال رأيدد  كيدد  راجدد    يدده انيزابدد  اكيدد  بأأددته اكيدد  ببتتدده بالني دد خل 

عددط اني بددر عددإ* انيددنن ب تو كددالت اإذا دُ  هانيالددغالبخل  عوددنا اأت النيدده تكدد   تددره
                                                           

 .1تحت رقم:  224، ص2الكافً: ج (1)
 .2نفس المصدر: تحت رقم:  (2)
 .6نفس المصدر: تحت رقم:  (3)



ب دب   هحدالل تالديب  ات، د * يكد *   أعيتبغهللا  .نييوال ااوخل انيأيطال* بهإ
* أعددددالدلخليض انيددددني يوددددخلح  هب بدددد  اني ددددرا   يدددده اب ددددب  ب ددددره تددددن هللا ت ددددالىل

 يتك خل إنالؤه انيني عيه دااؤه حش يتخ ص تن أَل شخلبه َّل يخلج  شوالؤه.

يداله اَّل يدرري أنده ؽلود  إ* يتوالا* ب ض هللا   يه اح مده  تده اإتوالنيده أاتتوال  (ٗ
 كته تن ادل العدهللا  تاليد  تدن هللا ت دالىل بده  إوالً عيمن إ* بالإلتواللت تالً نييزداد 

كمال بدالل ت دالىل    هعيك * ذنيك ْلتته تن تكخل هللا اجو ه  كالتن انيغخلار بال
ُ ِ َددددددال نَدُ دددددد ُل  َحْ ددددددبُدُوْ  َجَوددددددتَُّ   ۚ  ﴿َايَدُ  نيُدددددد َ* ِ  أَنُوِ ددددددِوْ  نيَددددددْ ََّل يُدَ ددددددنِّبُدَتال اَّللَّ

   .(ٔ)عَِبْإَس انْيَماِلُع﴾ ۚ  َياْلَ ْ نَدَوال 

نددده بدددالرل أتدددال  انيتدددالس أ* يددد،يت انيدددنن  ايمودددخله اَّل ي دددضه بددد،* يدددنكخل اتتودددال ا (٘
عددإ* ذنيددك تتدده جتاليدد    دد   ددض هللا انيددني  ه* يو  دده أتددال  انيتددالسأانيددنن  أا 

خدخلين انيدني شدالهراه أا مس د ا تتدهه  رنيه   يده اَتخليدك نيخلببد  انيأدخل  تدر افأ
يدده ذنيددك انيضبيدد  ني غددع عإىل  أ دداللجتاليتددهه عددإ* إىل  عومددال جتاليتددال* انممتددال

تدخله اهدنا  بالب دل الرع  نوس انينن  عالرت جتاليد  راب د  ا مد  اْلاديإ  اْل
ْل* تن عوالت هللا ان مه أنه يموخل اجلمي  اي ض اني بديا اَّل يوتدك اني دضه 

 عالإلاوالر كوخلا* ذلنه انيت م .

َودْ َ*  ۚ  بالل ت الىل  ﴿انْيُمَتالِعُ  َ* َاانْيُمَتالِعَ الُت بَدْ ُضُو  تِّن بَدْ ٍض  يَْ،ُتخُلاَ* بالنْيُمتَكخِل َايَدتدْ
 .(ٕ)َ ِن انْيَمْ خُلاِل﴾
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 (ٔٙ) ........................................................................... نهج التائبني
 

انيخل دال )  يده اني دى ( بدالل   اإلتدال  دتالده  دن إ ى  انيك يدظ )ره( بابر را      اإل
نيدده( ادل ددتض بالحل ددت  ت ددرل  ددب غ ح ددت  اادلددنيط آ))بددالل ر دد ل هللا )عدد   هللا   يدده ا 

 .(ٔ)بالني يإ  سلنال اادل تض ِبال تغو ر نيه((
اتتوال أ* يك * ادلدنن   الدلدالً ي تدري بده عدإذا ع  ده حبيدا يدخل  ذنيدك تتده كد   (ٙ

ذنبددددده ك دددددبس اني دددددالَِل اإلبخلي ددددد  اانيدددددنه  اأخدددددنه تدددددالل انيأدددددبو  تدددددن أتددددد ال 
اني ددددىفغ ادخ نيدددده   دددديو  اتدددد دده إنيدددديو  ات ددددال رته إيدددداله  بددددضب اإلنكددددالر 

عوددددنه ذندددد ب  ه ددددخلاض ابالددددره اَّل دددتخوالل  ددديو  اإفىبدددده اني  دددال*   اْل
بَدددددط اني دددددالَِل   يودددددال عيمددددد ت اني دددددالَِل ايب ددددد  شدددددخله ت دددددتطعاً   اني دددددالَل آتدددددالداً يُدتَّ 

افددد ر دلدددن تدددالت اتالتددد  ت ددده ذن بددده. بدددالل ت دددالىل  ﴿َاَنْكتُدددُ  َتدددال  هتتطالانيددد 
 .ااف الر تال ي  د  اْل مدالل ب در ان ضدالء اني مد  ااني التد ه (ٕ)َبرَُّت ا َاآ الَرُهْ ﴾

بدددالا يدددزل زنيددد  ععجدددط  تودددال ان ددد   دددن ابدددن  بدددالس ب نيددده  ايدددٌ  ني  دددالَِل تدددن اْلت
 .(ٖ)اػلتم وال انيتالس اينهب * ِبال   افعالق

اهنا ي  ا إ* أتخل اني  مدالء سلطدخل ع  ديو  اايوتدال*  إحدراعلال تدخلب انيدنن  ااْلخدخل  
كدددددننيك يتضدددددال    ددددد اِب    ددددد    هتضدددددال   أازارهددددد    ددددد  انيدددددنن بتإخودددددالؤه اكمدددددال 
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تددن  هدانَد نْ تالنيد  فبددالا َتدانيدرنيال إىل  احل دتالت إذا اتُِب د اه كمدال نيدد  تدخلب انيتامد  اادليدد 
 ني تأبه به. انيتالس

  



 (ٖٙ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 التوبة الٍصوح وكيفيتّا

 ر دده اني  دد  ي* انيت بدد   بددالرة  ددن نددر  يدد رث  زتددالً ابالددراً اذنيددك انيتددر  إذكخلنددال  ددالب الً 
انيدص  -بك * ادل العهللا َت ل بيته ابغ تدال ػُلد ه انيكد  ااحدر تدن اني  د  اانيتدر  ااني دز  

نيتمالتوددال اكمالذلددال  ىتدد  انيددرااتوال اا ددتمخلارهال كمددالل ا   -ركددال* اني ى دد  ني ت بدد  تأددك  اْل
 شخلا  عىبر تن بيالهال 

 .(ٔ)* يتمخل    ب  انيت ب  ا ي،يتأأتال اني    عتمالته  (ٔ
اأتال انيتر  عو  ت جط اني     تر شد  ره بود ات ابد ب ا ىتتده فد ل احل دخلة  (ٕ

عمددن ا تأدد خل    بدد  نالزنيدد  ب نيددره أا  هااحلددز* اان ددكالب انيددرت ا افدد ل انيبكددالء
  يده تدن نو ده: اأي    يه تاليبته ابكالؤهه اأي  زيز أ دزّ   بب ض أ زته فالني

   ب  أشر تن انيتالر: اأي سل  أعرق تن هللا ار  نيه اأه  بيتده )عد  ات هللا 
ن دددال* ااحدددر ي دددم  فبيبدددالً أ* انيدددره ادلدددخليض َّل يددد أ اأنددده إ  ددديو (ه انيددد  حر ددده 
 الل حزندهه ع ديس انيدره بد، ز تدن نو ده اَّل انيطبيد  بد،    يم ت نيطالل   احل

َّل أعرق تن هللا ار د نيه اادل الد تغ اَّل ادلد ت ب،شدر تدن انيتدالره عك مدال كدال* ا 
أَل انيتددر  أشددر كددال* تكوددع انيددنن ب بدده أرجدد ه ع ىتدد  عدد   انيتددر  ربدد  اني  دد  

 ابزارة انيرتط.

                                                           
 اإلصرار(، فانتظر.  عقدة لحل العالج سٌأتً الكالم عنه تحت عنوان )طرٌق (1)



 حىادددال عي ددتبرل بالدليدد  كددن تددخلارة ت ددك انيددنن ب   ب بدده بددرَّلً  ددن اتددن  ىتتدده  
ابر ارد  ن أتع ادلدتتغ )  يده اني دى (  .انينن  كخلاهي  نيهه ابالنيخلبب  عيه نوخلة تتهإىل 

ْ ددِتْغَوالَر ْ ددِتْغَوالُر: اَّْل ني البدد  بددالل حبضددخلته  )َأْ ددتَدْغِوخُل هللَا(. َ ِكَ ْتددَك أُتُّددَكه أَتَددْررِي َتددال اَّْل 
 ٌط َ َ   ِ تَِّ  َتَ الٍ* َدَرَجُ  انْيِ  ِّيَِّغه َاُهَ  اْ ٌ  َاابِ 
 أَاَّذُلال  انيتََّرُ  َ َ   َتال َتَض .

 .َااني َّالِن  انْيَ ْزُ  َ َ   تَدخْلِب انْيَ ْ ِد إنيَْيِه أَبَراً 
انْيَمْخ ُدددد ِبَغ ُحُ دددد بَدُوْ  َحددددشَّ تَدْ َ دددد  هللاَ أَْت َددددَس نيَددددْيَس َ َ ْيددددَك إىل  َااني َّالنيِددددُا  أَْ* تدُددددَددِّيَ 

 .تَِبَ  ٌ 
 .ُك ِّ َعخلِيَضٍ  َ َ ْيَك َ يدَّْ تَدَوال عَدتُدَددَِّي َح ََّوالإىل   ُط  أَْ* تَدْ ِمرَ َاانيخلَّابِ 

اني َّْ ددِ  انيَّددِني نَدبَددَ  َ  َدد  اني ُّددْ ِ  عَدُتِنيبَددُه بِددالْْلَْحزَاِ*ه َحددشَّ إىل  َااخْلَددالِتُس  أَْ* تَدْ ِمددرَ 
تَدُوَمال حلٌَْ  َجرِ   .يرٌ يَدْ اِلَ  اجْلِْ ُر بالنْيَ ْمِ ه َايَدْتَأ،َ بَديدْ

دددالِدُس  أَْ* تُدددِنيَ  اجلِْْ دددَ  َأََلَ انيطَّالَ دددِ  َكَمدددال أََذبْدتَدددُه َحدددَىَاَة انْيَمْ اِلدددَيِ ه َعِ ْتدددَر ذنيِدددَك  َااني َّ
 .(ٔ)تَدُ  ُل  )َأْ تَدْغِوخُل هللَا(
تدد  ابددر بيّ  هْلندده يأددتويوال اي تددن ِبددال هي ددالرل انيددنن ب اإلن ددال* *إعددإ* بددالل بالبدد   

 ه()َكَمدددال أََذبْدتَددددُه َحددددَىَاَة انْيَمْ اِلددددَي ِ   )  يدددده اني ددددى ( انيخلاايددد  اني ددددالب   هددددنا ادل دددط ب  نيدددده
كن تدخلارة ت دك انيدنن ب   ب بده بدرَّلً  دن ر تخلاردال ب  نيك   )اتن  ىتته  عكي  غل
 حىادال(:
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 (٘ٙ) ........................................................................... نهج التائبني
 

يدده  دد  اَل يرركدده بالنيتددناق ن ددخلب اجلدد اب   ددالل  عددإ* تددن تتددالال   ددىً كددال* عب تددال  
خدخل  عتادره أنييده   د  عيده  د  تدخلة إبدر   ه مث تخلض افالل تخل ه اأدلهه عدالذااا ت نه
شر تال تك * انيتوخلة حش ني  كال*   بالي  اجل اه ب  ر ال يتوخل تن كد    د  أيتوخل تته 
 هَل يكدددن عيددده  ددد  نيأدددبوه بدددهه ع جدددرا* انيتالبددد  تدددخلارة انيدددنن  كدددننيك يكددد * حدددش نيددد 

 تالا انيت بد  اَّل اذنيك ني  مه ب،* ك  ذن  عنابه ذاق اني    ا م ه  م  اني   اَّل
ادلدددد ته إىل  * يددددرا أعوددددنا شددددخل   ددددال  انيتدددر  ايتبغددددهللا  .اإلؽلدددال*َّل   دددد  هددددنا إق تالدددر

رتكبودال تددن ببد ه كمددال اايتبغدهللا أ* غلددر هدنه ادلددخلارة   مجيدط انيددنن به اإ* َل يكدن بددر 
 هغلر تتتالال اني     اني    انيتودخلة تدن ادلدالء انيبدالرد ك مدال   د  أ* عيده ت د  ذنيدك اني د 

عيده تدن اني د ه اَل يكدن  دخلر انيتالبد  تدن  دخلبته  عإنه َل يكن  خلره تن اني    ب   ال
ه ت دددالىل ازنددداله تدددن حيدددا أنددده  دددخلب  ازنددداله بددد  دلدددال   اني دددخلب  اانيزندددال تدددن سلالنيوددد  أتدددخل هللا

 اذنيك جالٍر   ك  ذن .
عأدددخل    هاأتددال اني الددر انيدددني يتب ددا تتددده اهدد  إرادة تدددرارب انيددنن  انيدددني ابضعدده (ٖ

كدد  عددخلض تت جدده   ااتت ددالل ه* ي جدد  تددخلب كدد  زلمدد ر ازلددخل  ي ضعددهأكمالنيدده هدد  
ابضدددالء تدددال عالتددده تدددن  هتدددال بنتتددده تدددن ح ددد ق تالنييددد  ني غدددعأداء نييددده   احلدددالله ا إ

اشددددخلا   .ادلدددد ت حددددشاأ* يتدددد ي داا  انيطال دددد  اداا  تددددخلب ادل الددددي   اني بددددالداته
 ع توال     ب مغ 



 ب وددر اي الهددره تدكددراً    ددراً  هللا تددط ي  ددر أ* عودد  هبالدل ددت ب  ادلددخلتبم اني ددز  أتددال ( أ
 أ* تخل دده   ي  دد  كالنيددني ؛أت الذلددالإىل  اَّل انيددنن ب ت ددكإىل  ي دد د َّل أ* ا يدد 

 .تخل ه يزل َل تال انيوالكو  يتتالال َّل نهأ تدكراً   زتالً  عي ز  هت ىً  تضخله انيوالكو 

 بد ت اإحدخلاز اانيتد   اْلكد  اب د  اانيالدم  بالني زنيد  َّلإ ني تالب  انيكالت   انيت ب  تت  اَّل
 انيكواليد  بدرر ِبدال يكت د  حخلع  نيه كالن  أا حىل ت راث تالل نيه كال* عإ* هحىل

 .  يدده عددخلاراإل تددط تالببددالً  يكدد * عكيدد  احلددخلا  أكدد  ادل العددهللا رأس عددإ* ه  يدده ع ي تالددخل
 ادلدد،ك َّلت   انيأددو ات تددخلب   دد  ي ددرر َّل تددن انيأددبوالت اتددخلب بددالحلىل يكتوددهللا اَّل

  دبط ت دالىل  نو ده اجالهدر شو ة تخلب   عرق تن  ب ضو  بالل ابر هاادل ب  الت
 نييددهإ ي ددر َل  ددتغ  ددبط اا ددت ال  ذندد  تددن تددالب تددن  آخددخل ابددالل. ِبددال يبتدد  َل تددخلات

 .  (ٔ)براً أ
 ػلدخل  اتدال ادل دت ب      يده غل  تال يت    أ*  الدلالً  يكن َل إذا انيتالب  تومالت اتن
 .اَّل ت الت  ؽلكته حش   يه
أال يدددددد   ب دددددر عيدددددده بالني ددددددن أا إىل  عيمدددددال يت  دددددد  بالدلال دددددهللا اهدددددد  أ* يددددددخلد عكدددددخله ( ب

ايودددتل  مدددال تضددد  تددن  مدددخله  دددت   دددت  اشددوخلاً شدددوخلاً اي تدددالً ي تدددالً بددالَّلحتى ه 
 ىل ادل العددددهللا تددددالإه ا انيددددص باّلددددخل   اتت الذلددددالانيطال ددددالت إىل  انو ددددالً نو ددددالًه ايتمددددخل

ا أااجبددد   دددرا عدددىة اني يدددرينه * كدددال* بدددر تدددخلب عدددىة إنيدددني بالرعددده تتوددداله عدددا
* شدك ب درد تدال إه عد(ٕ)بع ع ي   جلو ه عي ضيوال  ن آخخلهال ال رةعىهال ب
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 (ٚٙ) ........................................................................... نهج التائبني
 

الته تتوال ح د  تدن تدرة ب  بدهه اتدخلب اني درر انيدني ي دتي ن أنده أداه اي ضدهللا ع
ا أعطدخل أا ادلدخلض اَل ي ضده أ* كال* بر تخلكده   اني دوخل إتال انيال   عأه ا (ٔ)انيبالبهللا

ي رلمدددد ا ذنيددددك بددددالنيت خلّ   دددد  عيت ددددخلل   مددددراً أا ن ددددهللا انيتيدددد  بالني يدددد  اَل ي ددددضِ 
عي  دد  مجيددط تالنيدده ا ددرد ااخلمددس تددال انيزكددالة أااَّلجتوددالد ايأددتغ  ب ضددالبهه ا 

ال اب  اجتمط عيه شخلابم اج ِبال   يده عي ضدهللا تدال َأخد  بده تدن أاني تغه تن 
* كددال* بددر ا ددتطالا إتددال احلددج عددأه ا ا أخدد  بددب ض شددخلا  أدابوددال ادل تدد ةذنيددكه أ

ه عددددإ* َل ي ددددتطط ع  يدددده اجخلاج ع  يدددده اخلددددخل اخلدددد  ب ددددض اني ددددتغ اَل يتودددد  نيدددده 
يدرا* ذنيدك   اعديته نييت دط   يده أ* ك   اتالل عنيه  َل يكن  *إع هاَّل تتالب 

   ني ر ته إعخلاه ذتته إ* أتكتو  ذنيك.

 ؽلت دده اَل  ددى اإل حادد  ػلددج اَل تددالت ))تددن  اني ددى ( )  يدده انيالددالدقاإلتددال   بددالل
 ع يمددد  ؽلت ددده  ددد طال* أا احلدددج عيددده يطيددد  َّل تدددخلض أا َت ددد  بددده حالجددد  ذنيدددك تدددن

 .(ٕ)((نالخلانيالً  أا يو ديالً 
َّل ي د م  تده احلدجه عودنا فخليد  توتيأده  دن انيطال دالت ااني از انيطالرئ ب ر اني ررة 

أال ب  بددده  ددن مس ددده ابالددخله اني دددالنه تتددن * يودددتل أتددال ادل العدددهللا عيتبغددهللا أاتددراركواله ا 

                                                           
هذا هو األحفوط اسفتحباباً، وٌجفوز االقتصفار علفى األقفل، فمفثال إذا علفم بففوات ففرائض علٌفه وشفك ففً  (1)

كففان األحففوط اسفتحباباً اإلتٌففان بففاألكثر. مقفدارها بففٌن األقفل واألكثففر جففاز لفه االقتصففار علففى األقفل، وإن 
ٌقففول السففٌد السٌسففتانً )دام ظلففه(: إذا شففك فففً فففوات فرٌضففة أو فففرائض لففم ٌجففب القضففاء، وإذا علففم 
بالفوات وتردد بٌن األقل واألكثر جاز له االقتصار على األقل، وإن كان األحفوط اسفتحباباً التكفرار حتفى 

 ٌحصل العلم بالفراغ.
 .160، ص2ة فً أصول األئمة، للحر العاملً: جالفصول المهم (2)



 ايتأدددخلابطتدده ايدددره ارج دده اعخلجددده ا ددالبخل ج ارحدددهه مث يتمددخل   مجيدددط أيالتدده ا دددال الته 
تمددخل عيوددال  تددر نو دده ديدد ا* ت العدديه حددش يط ددط   دد  مجي وددال عددغالبخلهال اكبالبخلهدداله مث ي

ب د د   ت دار ا   خلَ بع زَلدإىل  عمال كال* بيته ابغ هللا تن حيا َّل يت    اني بالد كتمخل
اجلتالبدد  اتددس تالدد   بغددع ا دد ء اا ت ددالد بر دد  اشددخلب  ددخل امسددالا تددىٍه ابددع  طتدد

مث اَّل دتغوالر بدرر ذنيك شلال َّل يت     مالَل اني بالده عالنيت ب   تده بالنيتدر  اانيت  دخل   يودال 
بددد،* ػل ددد  ت دددرارهال تدددن حيدددا انيكددد  اتدددن حيدددا ادلدددرة ايط ددد  نيكددد  ادل دددتطالاه 

 نيدده ب ت الددي  تتوددال ح ددت  تتال ددبوال عيدد،يت تددن احل ددتالت ت ددرار ت ددك اني دديإالته أخددناً 
 .(ٔ)((هللا حيا كت  ااتبط اني يإ  احل ت    وال ات ِ ))  ع   هللا   يه اآنيه()

 .  (ٕ)ِت﴾  نيه ت الىل  ﴿ِإ*َّ احلََْ َتالِت يُْنِهْْبَ اني َّيَِّإالاب
اني  دد د     ددن خلا  اددالنيس انيددنكخله ايكّوددأ* آمسددالا ادلىهددهللا ب ددمالا اني ددخل  ددن خل عيكّودد

تدددس ادلالددد   زلدددر الً بدددإكخلا  ادلالددد    دددن خل ادل دددار ُجُتبدددالً اَّل تكدددالل عيدددهه ايكّوددد
شدخلب  ن تال والً اغل  ه ابوالًه ايكوخل  طبط* تتهه اك خلة ت بي هه أا يآاك خلة بخلاءة اني خل 

نييددهه ا ددر مجيددط ادل العددهللا بددع شلكددنه إحدد  أفيدد  ا أاخلمددخل بكدد  شددخلاب حددىل هدد  
إىل  * ادلدخلض ي دالب بضدره عكد  ا مد  ارتو د إظلال ادل ال د  د  ب فخليد  ادلضدالدةه عدإا 

نييددده حب دددت  تدددن جت دددوال نيكدددهللا تضدددالدهاله إَّل نددد ر يخلتودددط إاني  ددد    الدددي  عدددى ؽل  هدددال 
إ  حب دددت  تدددن جت دددوال * ؽل دد  كددد   ددديأع دددننيك يتبغدددهللا  هاادلتضددالدات هدددهللا ادلتتال دددبالت

زال بالني دددد اد َّل بددددالحلخلارة اانيدددد ادةه اهددددنا انيطخليدددد  دددد  * انيبيددددالض يُددددإنيكددددهللا تضددددالدهاله عدددد
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 (ٜٙ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 ااددد    ددد  نددد ا ااحدددر تدددن * يأ  تدددن أكددد  ددد  بددده اني ددديإالت انيخلجدددالء عيددده أعدددرق ااني
 تد خلاً   ا ه عونا حك  بيته ابغ هللا ت الىل. يضالً أ* كال* ذنيك إاني بالدات ا 

يال رأس كددد  خطيإددد ه اأ دددخل اتبدددالا * حددد  انيدددرنإ* انيأدددهللاء يكودددخل بضدددره أايدددرل   ددد  
ذ  يالدي  ادل د   يتبد  أنييوال عدى جدخل  كدال* كد  إه ااحلتغ انيرنيال   اني    اني خلار ِبال

ذ اني  ددد  يتادددالىف بدددالذلم   اانيغمددد    دددن دار إب بددده  دددن انيدددرنيال يكددد * كودددالرة نيدددهه  ب ددببه
 اذلم  .

 .(ٔ)َّل اذلم  ((إ  ))تن انينن ب ذن ب َّل يكوخلهال نيه(آبالل )ع   هللا   يه ا 
ذا ك ددخلت ذندد ب اني بددر اَل إ  )) اذلدد  بط دد  ادل يأدد ه ا  احلددرياَّلإخددخل آا  نيوددظ 
 .  (ٕ) مالل تكوخلهال أدخ  هللا   يه انيغم   عيك * كوالرة نينن به((أتكن نيه 
ي خلعده هد  ا مد  انيدنن به ااذلد   * اذل  انيني يرخ    د  اني  د  ااني بدر َّلإ  اي الل

 ادلط ط.ِبال اش  ر اني    ب بو  احل الب اه ل 
 يضالً تكوخلات ح  ق هللاه عونا حك  تال بيته ابغ هللا.أعإذ* اذلم   

* هللا هد   دن ا د  اني بدالد إتال تمالَل اني بالد عويوال ت الدي  اجتاليد    د  حد  هللاه عدأا 
تيدال* أيضالًه عمال يت    تته حب  هللا تراركده بالنيتدر  اانيت  دخل اتدخلب ت  ده   ادل دت ب  ااإل

نيدديو ه اي البدد  بالددبه إه عي البدد  إيددناء انيتددالس بالإلح ددال* بالحل ددتالت انيددص هددهللا أ ددرادهال
ح عديو  بالني تدالء ْلت اذل  بالنيتالرق   كه احلىله ايكودخل تتدالال أ خلا دو  بالنيغيبد  ااني در 
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ت النيدهه ايكودخل أي خلل تن خالدالل اخلدع تدن أبخلانده ا  اوالر تالإه ا   يو  ااَّل تغوالر ذل 
 .  (ٔ)حيالءإ* ذنيك ْل هبت  انيتو س بإ تالق انيخلبالب

ر  نت ددخلل   دد  أ*  دد  ب فخليدد  ادلضددالدة اهدد  تكوددع اني دديإالت  ددال هدد  تددن ا ددال ت دد
 اني ت  بإ تالق ربب . ن جت وال تن احل تالت    ب تأو د نيه   انيأخلا حيا كوخل 

َل ؼلدخلج تدن تمدالَل اني بدالده اتمدالَل اني بدالد  مث إذا ع   ذنيك ك ه َل يكوه اَل يُتاه تدال
   مالل أا اْل خلاض أا اني   بتال   انيتو س أا اْلإ

ادل ددت   إىل  أتددال انيتودد س عددإ* جددخل    يدده بتدد  خطدد، عت بتدده بت دد ي  انيريدد  اإيالددالذلال 
ا تددن  الب تددهه اإ* كددال*  مددراً ت جبددالً ني  الددال، عبالني الددال،ه عددإ* َل يُ ددخلل أإتددال تتدده 

عددإ* شددالء  وددال  تدده ب،خددن  هاػُلَِكَمددُه   راحدده * ي ددخلل نو دده نيدد يّل انيددر أعيادد    يدده 
خودددالء نو ددده إَّل ِبدددناه اَّل غلددد ز إانيريددد  أا بدددراهاله اإ* شدددالء بت ددده اَّل ي ددد م تك يوددده 

* يوضددا أَّل غلدد    انيت بدد  تتوددال  نددهْل هكددالنيز  ااني ددخلب  أا بطددط انيطخليدد انيدديس هددنا  
* يت دض ب دض هللا اي ددي  حدراد هللا   د  نو ده بدد،ن اا أنو ده ايوتدك  دضهه بدد    يده 

 ه عالني و  بخلي  تن انيتالببغ انيتالدتغ.انالهرة
اإ* كددال* ادلتتددالال تددالَّلً تتالانيدده بغالدد  اخيالندد  أا بددْب   ت الت دد  أا بددل أا ن ددص 

نييددهه حددش إ* يوددتل  ددن عددالح  احلدد  ايددخلده أجددعه عكدد  ذنيددك غلدد  عيدده أ  أجددخلة 
يدددال  عدددبالهه كمدددال نيددد  كدددال* بدددر  دددخلق اهددد  فوددد ه أانيتب دددالت ادلالنييددد  انيدددص كالنددد    يددده   

عدددالحبه عدددإ* َل يو ددد  كدددال* االدلدددالً تطالنيبدددالً بددده يددد   إىل  رد ادلب دددر ادل دددخلاق عياددد    يددده
                                                           

المكلفف ٌنبغً التنبٌه هنا أن ما نذكر  هنا هو من شفرائط كمفال التوبفة والكثٌفر منهفا غٌفر واجفب فٌرجفع  (1)

 فً ذلك إلى الفقٌه لٌحدد له وظٌفته.



 (ٔٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ذ ي ددت ي   احل دد ق ادلالنييدد  انيالدد  اانيبددالنيره انيي ال دد  نو دده   دد  احلبددالت إاني يالتدد ه 
* ػلال ددد  يدددد   اني يالتددد ه عمددددن َل أيددد   ت بتدددده ببددد  إىل  يددددال  حيالتدددهأال أاانيدددنرات تدددن 

 افخخلة.ػلال   نو ه   انيرنيال فالل اب عه ني   الب   
عدد الب أ ددالتهللا أعددإ* ا ددتطالا حالددخل مجيددط تددال   يدده تددن ح دد ق ع يكتبوددال انييكتدد  

بطددالر اني ددالَل انييط ددبو  نيي ددت   تددتو  أا يدددد ح دد بو  أادلمددالَل ااحددراً ااحددراً انييطدد  
 نييو  أا ني ر تو .إ

 دد ر َّل ي دد م يعددإ* شدد     يدده اَل ي ددتطط ذنيددك ع  يدده تتوددال تددال ي ددتطيط عددإ* ادل
نيدديو  أا نيدد ر تو  اانيبددالبهللا تددتو  يخلجددط إ* يالدد  أشلددن ي ددرر  دد ر ع يط دد  ب ضددو   بالدل

اهددد  تدددال  هاحلدددالك  انيأدددخل هللا نييددد،ذ* نيددده   عدددخلل ح ددد بو    ددد  انيو دددخلاءإىل    أتدددخله 
 ي م     خلل ادلتأخل   )بخلداد ادلمالَل(.

ني د ل  هنييه  دس مجيدط تالنيدهإعإ* اخت م تالنيه احلىل بالحلخلا  اَل ي خلل عالحبه نيعده 
 .    (ٔ)أتع ادلدتتغ )  يه اني ى (  ))أنه إذا تالرق  م ه ح  نيه انيبالبهللا((

اأتال اجلتالي      اني   ب  أالعو  انيتالس  ال ي  ؤه  أا ي يبو  بالنيغيبد  أا ت دخلض نيده 
ع النيدده كالَّل ددتوزاء ااإلهالندد  ابعهددال عىبددر أب  ددالنه ب ددٍ  اضلدد ه أا أذ  ب بدده بو دد  تددن 

                                                           
 باب مكاسب الحرام. 125، ص 5الكافً: ج (1)



اا ض دددالءه  ذنيدددك انيأدددخص اَّل دددت ىل تدددننيددده ه ايتبغدددهللا اَّل دددتغوالر اانيتدددر تدددن نيددده 
 (ٔ)ع  يه ج ه((. * تن ك خل تدتتالً إ))ع

                                                           
 .166ص 66، بحار األنوار ج45و 44 ، ص2 ج الكافى: (1)



 (ٖٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 طبكات التائبني

 ربط تخلات  افب الت  أ* ني تالببغ إق خىبطالب رح      اْلأه  اني   ب ا أبالل 
آخددخل  مددخله عيتددرارب تددال إىل  انيطب دد  اْلاىل  أ* يتدد ب اني العددهللا اي ددت ي    دد  انيت بدد 

ذن بده إَّل انيدزَّلت انيدص َّل يتودك انيبأدخل  تودال إىل  ػُلَِرُث نو ده بدالني  د عخل  تن أتخله اَّل
 الاَّل دت الت    د  انيت بد  اعدالحبو هللاه هعون  الم  الدات تومال َل يكن   رتب  اني  اني

هدد  اني ددالب  بددالخلعات اا دد  هددنه انيت بدد  )انيت بدد  انيتالدد ح( اا دد  هددنه انيددتوس اني ددالكت  
  تخل ددي  اأهدد  هددنه ادلخلتبدد    دد  رتدد  تددن رِبددال را دديإىل  )انيددتوس ادلطمإتدد ( انيددص تخلجددط

انيأو اته عمدن تالبد   دكت  شدو اته َتد  بودخل ادل خلعد  عودضت اَل إىل  زاادحيا انيت
ىل تدال َّل يتودك  دن تتالز د  إذلهللاه ا يأغ ه تتالز   شو ته  ن اني ع   فخلي  اني خلب اإل

ه مث نت دد  درجددالت الانيددتوس انيكتدده صلددا   جوالدهددال اانيتغ دد    دد  ندد ازا انيأددو ة عيودد
  هدددنه ادلخلتبددد  حب ددد  فددد ل  مدددخل انيتالبددد  اك دددخلة ابتىبددده  دددال ي دددع شدددو ته  يضدددالً أزاا دانيتددد

  الرة ابع ذنيك شلال يط ل ذكخله.ادرج  اإل
ع ر ي الخل  مخل انيتالبد  ايُغدبم   د  ذنيدك ني دىتته تدن انيدنن به ابدر يطد ل  مدخله 

  د  اأعضد  تدن اني دالب  ))إذ اْلجدخل   د  أعيط ل جوالده نيتو ده اعد هه احدالل هدنا 
 .(ٕ)ه ))اأعض  اْل مالل أ زهال(((ٔ)ر ادلأّ  ((بر
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انيطب   اني النيد   تالبد   د ك فخليد  اَّل دت الت    أُتودالت انيطال دالت اكبدالبخل انيود احل  
انيكتده يبت د  ِبدال تدن  هنه نييس يتوك  ن ذن ب ت ضيه َّل  دن  مدر ابالدرإَّل إ هك وال
نو دده  َّل  بددر    يوددالأانيكتدده ك مددال  .بددرا    دد  ادل العددهللا* يكدد *  الزتددالً   دد  اإلأبددع 

 ت خل دده ذلدداله اهددنه انيددتوس  ددبالِبال انيددصأ* ػلددضز تددن أانددر  ات، دد  اجددرد  زتدده   دد  
ذندد به  ذ ت دد   عددالحبوال   دد  تددال غلضبدده تددنإ* تكدد * هددهللا انيددتوس اني  اتدد ه ،جددريخلة بدد
ب دد  انيتددالببغ هدد  تددن أ* كالندد  نالزنيدد   ددن انيطب دد  اْلاىل ا إيضددالً تخلتبدد   النييدد  ا أاهددنه 

ظلدال باليد   د يه إ* بطيتد  افدتدهللا اب مدال يتودك  تده ا ا  أه  هنه انيطب  ه ْل* انيأخل ت 
ذ بدالل إ هذل  اني  ر احل دن تدن هللا ت دالىل * يتغ   خعه     تال عيه تن شخله اهدَّلءأ

ِإ*َّ َربَّدددَك َااِ دددُط  ۚ   دددز تدددن بالبددد   ﴿انيَّدددِنيَن غَلَْتِتبُددد َ* َكبَدددالبخَِل اإْلِمثِْ َاانْيَودددَ اِحَل ِإَّلَّ اني ََّمدددَ  
عكدد  إدلددال  بالددغعة عودد  جددريخل بدد،* يكدد * تددن اني مدد  ادل ودد   تددهه ابددر  ه(ٔ)انْيَمْغِوددخلَِة﴾

َ عالْ دددددتَدْغَوخُلاا  بدددددالل ت دددددالىل  ﴿َاانيَّدددددِنيَن ِإَذا عَدَ  ُددددد ا عالِحَأدددددً  أَْا اََ ُمددددد ا أَنُوَ دددددُوْ  ذََكدددددخُلاا اَّللَّ
ُ اَلَْ ُياِلدخلُّاا َ  َد َٰ َتدال عَد َ  نُ َب ِإَّلَّ اَّللَّ عد، ط ه (ٕ) ُد ا َاُهدْ  يَدْ َ ُمد َ*﴾نِيُننُ ِِبِْ  َاَتن يَدْغِوخُل انيدنُّ

 تترتو  اني تو  أنو و    يه.ا   يو  تن ا مو  أنو و  
* هددنا اني ددرر تددن انيددنن ب َّل يددت ض انيت بدد  اَّل ي  دد  إاافيددالت اني ددالب   أدنيدد    دد  

 عالِب  اني م .أذا تالب ا مث إ* يي،س انيتالس أينه عى يتبغهللا عالحبوال بررج  ادلالخلّ 
اي دددتمخل   ددد  اَّل دددت الت  تدددرة مث تغ بددده شدددو ته   ب دددض انيطب ددد  اني الني ددد   أ* يتددد ب 

ندده ربدد  إإَّل  هانيددنن ب عي ددر    يوددال  ددن عددرق ابالددر شددو ة ني اددزه  ددن بوددخل انيأددو ة
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 (٘ٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ذنيدددك ت ااددد    ددد  انيطال دددالت اتدددالرب مج ددد  تدددن انيدددنن ب تدددط اني دددررة اانيأدددو ةه اإظلدددال 
اله ره هللا   دد  بم وددال اكوددبوخلتدده هددنه انيأددو ة اني احددرة أا انيأددو تال* اهدد  يدد د نيدد  أبددر

اي ددد ل  نييتدددظ َل أع  ددده  تدددر ي حدددالل بضدددالء انيأدددو ة ا تدددر انيودددخلاه تتيتددده  أ هشدددخلهال هدددن
ا ،ت ب  ته اأجالهر نو هللا   بوخلهاله نيكته ت  ل نيده نو ده اي د ل ت بتده تدخلة ب در 

تددن  اعددالحبوال هني أخددخل  اي تددالً ب ددر يدد  ه عوددنه انيددتوس هددهللا انيددص ت ددم  انيددتوس ادل دد ّ 
َ* اْ تَدخَلعُددد ا بِدددُننُ ِِبِْ  َخَ طُدد ا َ َمدددًى َعدددالحِلال َاآَخدددخَل ﴿َاآَخدددخُلا  انيددنين بدددالل هللا ت دددالىل  ددتو  

ُ أَْ* يَدتُدد َب َ  َددْيِوْ   َ َبُودد ٌر َرِحدديٌ ﴾ ۚ  َ دديًِّإال َ َ دد  اَّللَّ عبمددال إندده ت اادد    دد   ه(ٔ)ِإ*َّ اَّللَّ
انيطال ددالت اكدددالره دلدددال يت الفددداله ع  ددد  هللا أ* يتددد ب هللا   يددده ا الببتددده سلطدددخلة تدددن حيدددا 

* تراركده هللا بوضد ه اجد  ك دخله إعخل دال ؼلتطد  اؽلد ت ببد  انيت بد ه عد ت  يوه ات،خعهه
* ػلد  أب بته ش  ته ابوخلته شدو ته عيخأد    يه بالنيت ب  انيت   بالني الب غ اإ*  ت ّ اا 

  مالنيه.أ  يه اني  ل ايتالل تال ا ت  ه جزاء 
 ت  يا ذنيك 

إَّل ب دددر  - تددد ىً  - َّل يكددد * ع يوددالً  اإلن ددال* *إحدددر أتددن انيأددد اهر انيددص َّل يتكخلهدددال 
ف ل تو يه نيتو ه ات  ي  اتدخلب انيك د  اادل اابد    د  درء اجلود ه احالد ل انيد ء تدن 

َّل ب،خدددن انيدددرااء ااَّلبت دددالد  دددن ت دددببالت ادلدددخلضه  إادلدددخلض اداا  انيالددد   َّل ػلالدددى* 
 كددننيك حددالل افخددخلة عددإ*  دد الدات افخددخلة ادركالدددال يخلتبطددال* بالحل ددتالت انيددص يو  وددال
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ه عددى يالدد ا دل ددك افخددخلة ان يموددال ااني ددخلب تددن رب ااني دديإالت انيددص ي ضعوددالاإلن ددال* 
اني ددددالدلغ إَّل ب دددد   دددد ي  عدددددالر فددددالهخلاً بطدددد ل انيتزكيدددد  اانيتطودددددعه نيددددننيك بددددالل ت دددددالىل  

َابَددْر َخددالَب    بَددْر أَعْد َددَا َتددْن زَكَّالَهددال   عََ،ذْلََمَوددال ُعُا َرَهددال َاتَدْ َ اَهددال   ﴿َانَدْوددٍس َاَتددال َ دد َّاَهال
 .(ٔ)َتْن َد َّالَهال﴾
ابط اني بر   ذن  عالالر انيدنن  ن دراً اانيت بد  ن ديإ  كدال* هدنا تدن  ىتدالت عمومال 
 اخلنَّل*.

تددن اخلال دد  ببدد  انيت بدد  اكدد  نَدَوددٍس عودد  خال دد  انيددتَدَوس انيددني بب دده دلكددال* * اخلدد ل عددإ
هددنه انيددرنيال اهدد  اإلن ددال*  بيددالب ابدد  ادلتيدد  ا ددر  ت خلعتتددال بدده عبدد،ي حلمدد  بددر يوددالرق

 يتوط انيت  خل. ات حغ َّل    بع ت ب  احيتإن ترا  احل خل 
رعد  انيددنن  أا الت إىل  انيطب د  انيخلاب د   أ* يتد ب اغلدخلي تدرة   د  اَّل دت الت  مث ي د د

بد  يتومدك  ه* يت، د    د  ع  دهأ* ػلرث نو ه بالنيت ب  اتن بع أانينن ب تن بع 
اهدنه انيدتوس هدهللا انيدتوس  هينعودنا تدن مج د  ادلالدخلّ  هاهمالب انيغالعد    اتبدالا انيأدو ات

ارة تددن اخلددعه اؼلددالل   دد  هددنا  دد ء اخلال دد ه اأتددخله   تأدديإ  هللا  دد ء انيوددخلّ اْلتددالرة بالني
خددت  نيدده بالحل ددط حددش تددالت   دد  * إخددخل ذلددال ا آ* خددت  نيدده بالني دد ء شدد هللا شدد الاة َّل إعدد

انيت حيدددر عيتتمدددخل نيددده اخلدددى، تدددن انيتدددالر انيددد  ب دددر حدددغه ابدددر تتالنيددده شدددوال   انيأدددالع غ 
بيددد  خخلبدددالً عيادددر  اإلن دددال*  يدددرخ * أذ َّل ي دددت ي  إ   ددديو  امج دددغ( )عددد  ات هللا

 زاً.دكت
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 (ٚٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

نده يتتمددخل عضد  هللا   يدده إ* تدن تددخلب اني د هللا اتدخلب نو دده ا يالنيده جيال ددالً يدز   إاكمدال 
اإ* كدددال* تدددال  اً   دددالً اتغدددخلار أزاً اهددد  جدددالنيس   دارهه يدددخلاه ذاا انيبالدددالبخل د* يخلزبددده كتددد،بددد

 اهدد  يتتمددخله نيدديس ت ددت يىً   دد  هللا ت ددالىله عكددننيك تددن يتتمددخل ادلغوددخلة تددن عضدد  هللا
ربددالب أت الددخل  ددن انيطال دد  تالددخل   دد  انيددنن ب بددع  ددالنيك  ددبي  ادلغوددخلة ت ددراد  تددر 

 اني   ب تن ادل ت هغ.
تال     هنا ادل كغ إ* اني مالء َّل  طدخل ذهبدالً اَّل عضد  اإظلدال يتدالل ذنيدك بالنيك د  أ

تبري  ني ت  هللاه اَّل ي  د  ادلغدخلار  أ* رب  عوكنا برره رب اني زة اأجخل  ِبال  تته اَّل
اأندده بددر أخدد  بددننيك  ه*  ددتته َّل تبددري  ذلددال عيومددال مجي ددالً أا  هة ارب انيددرنيال ااحددرافخددخل 

﴾ نَ ددالِ* ِإَّلَّ َتددال َ ددَ  َٰ ه عددضاه   افخددخلة أابدد  انيتتيادد    دد  (ٔ)إذ بدالل  ﴿َاأَ* نيَّددْيَس نِيإْلِ
 جالز   انيرنيال اني طالء تن بع ا ت  الق أاني ب  ااْلجخل     اني م  ا 
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 التائبليْ إُ يبادر أيٍبغي  وا

ت ددر   ددالب الً إ*   دد  انيتالبدد  انيتددر  ااَّلشددتغالل بددالنيتكوع  ددن ذن بدده حب ددتالت تضددالد 
حددر انيطددخلي غ أانيددضب نيغ بدد  انيأددو ة ع ددر  اددز  ددن  * َل ي ددتطط اني ددز    دد إانيددنن ه عدد

* يددررأ بالحل ددت  اني دديإ  أ* يددضب انيطخليدد  اني ددالِنه اهدد  أعددى يتبغددهللا  ه  تكوددع انيددنن ب
خددددخل  دددديإالً  مددددىً ب  نيدددده ت ددددالىل  ﴿ِإ*َّ آعددددالحلالً  ا  نيتم  هددددال عيكدددد * شلددددن خ ددددم  مددددىً 

َتالِت يُْنِهْْبَ اني َّديَِّإالِت﴾احلَْ َ 
اب نيده ت دالىل  ﴿َايَدْرَرُءاَ* بالحلََْ دَتِ  اني َّديَِّإَ  أُانيََٰإِدَك ذَلُدْ  ه (ٔ)

ا بددالجل ارحه أا بالني  ددال* أتددال بالني  دد  إااحل ددتالت ادلكوددخلة ني  دديإالت  ه(ٕ)ُ ْ ددَ  انيددرَّاِر﴾
إىل  ع،تدال اني  د  ع يكودخله بالنيتضدخلا ه  زل  اني يإ  اعيمال يت    ب، دبالِبال انيتكن احل ت 

هللا ت ددالىل    دددال ادلغوددخلة ااني ودد  ايتددنني  تددنني  اني بددر افبدد  ايكدد * ذنيدده حبيددا يموددخل 
ني دددالبخل اني بدددالد اأتدددال  انيتدددالسه عمدددال ني  بدددر افبددد  اجددده ني تكددد    ددد   دددالبخل اني بدددالده ابددد،* 

     انيطال الت.يضمخل ب  به اخلعات ني م  مغ ااني ز  
اأتددددال بالني  ددددال* عبددددالَّل ضال بددددالنيم   ااَّل ددددتغوالره عي دددد ل رق ا مدددد  نو ددددهللا  دددد ءاً 

ُ  .عددالبوخل يل ذندد قه اكددننيك يك ددخل تددن  ددخلاب اَّل ددتغوالر بددالل ت ددالىل  ﴿َاَتددال َكددالَ* اَّللَّ
ُ ُتَ نِّبَدُوْ  َاُهْ  َيْ تَدْغِوخُلاَ*﴾ ۚ  نيِيُدَ نِّبَدُوْ  َاأَنَ  ِعيِوْ    .(ٖ)َاَتال َكالَ* اَّللَّ

ذا تبددط إ* انيددنن  أ ددالر تددال يددرل   دد  تددال بددالجل ارح عبالنيطال ددالت اانيالددربالته ا  افأا 
كال* اني و   ته تخلجد اًه بدالل ت دالىل  ﴿ِإَّلَّ َتدن تَدالَب َاآَتدَن َاَ ِمدَ  َ َمدًى عالحل   ب، مالل 
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 (ٜٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ُ َ يَِّإالِدِْ  َحَ َتالٍت  ُ َبُو رًا رَّ  ۚ  َعالحِلال عَُ،انيََِٰإَك يُدَبرُِّل اَّللَّ اتدن مج د   .(ٔ)ِحيًمدال﴾اََكالَ* اَّللَّ
انيطال دددالت ااني خلبدددالت انيدددص تكددد *  دددببالً   تبدددري  اني ددديإالت بالحل دددتالت انيالدددىة. بددددالل 

ُوْ  َ دديَِّإالِدِْ  َانيََتْاددزِيَدتدَُّوْ  َأْحَ ددَن ت ددالىل   ﴿َاانيَّددِنيَن آَتتُدد ا َاَ ِم ُدد ا انيالَّددالحِلالِت نيَُتَكوِّددخَل*َّ َ ددتدْ
 .(ٕ)انيَِّني َكالنُ ا يَدْ َمُ  َ*﴾

اانيطودددالرة انيدددص تبدددغ جددد ا* انيدددنن ب    دددابيددد  اني رهددد  أ  تدددن راايدددالت نييدددك مج دددإا 
بب ض اْل مالله عوهللا انيخلاايالت ت،كير عخليا ح ل انيت بد  اتدى  انيدنن ب اني دالب   اَّل 

حيالندالً أيكوهللا انيتر      تدال ع د  بد  غلد  اف دالر اني ديإ  ني دنن ب بالْل مدالل انيالدالحل . ا 
اتكالت يدالً نيإلن دال* ا  ا ده  تخلب يدالً  هنا اجل ا* يموخل ب ج ه خالع  حش يأك   التىً 

 َت  مجيط اف الر اني يإ  ني نن  
))اتدددد  هللا حيددددا كتدددد ه   ا دددد  (اآنيدددده  )عدددد   هللا   يدددده اْلكددددخل بددددالل انيخل دددد ل  (ٔ

 .(ٖ)ذا  م    يإ  عال م  ح تً     هال((إاخالني  انيتالس     ح نه ا 
ع ي مد  ح دتً  ))تن  م   ديإ    اني دخل   انيالالدق )  يه اني ى ( اإلتال ابالل ( ٕ

 .(ٗ)اتن  م   يإ    اني ىني  ع ي م  ح تً    اني ىني (( ه  اني خل
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 دددخل انيت بددد  ع ددديس أ))انيتالبددد  إذا َل ي دددتْب  انيبدددالبخل )  يددده اني دددى (  اإلتدددال ابدددالل  (ٖ
بتالبددددٍ   يخل ددددهللا اخلالددددمالء اي يددددر انيالدددد  ات ايت ا ددددط بددددغ اخل دددد ه يت ددددهللا نو دددده  ددددن 

 .(ٔ)...((.انيأو ات
 .(ٕ)ع ار  انيتوس(( باا ترر ))وخلة انيتّ ب   تغ )  يه اني ى ( تع ادلدتأابالل  (ٗ
   دددد))تددددن كّوددددالرات انيددددنن ب اني مددددال  إبال انيكددددالا  )  يدددده اني ددددى (  اإلتددددال ابدددالل  (٘

 .(ٖ)ادل و ل اانيتتويس  ن ادلكخلاب((
 ا دد  ( تددال كوددالرة انيغيبدد :اآنيدده   دد،ل شددخص تددن ر دد ل هللا )عدد   هللا   يدده (ٙ  

 .(ٗ)((* ت تغوخل دلن ابتبتهأا   (  ))اآنيه  هللا   يه اْلكخل  )ع  ع الل انيخل  ل 
ف دددال  إ) دددىث كّودددالرات  إعأدددالء اني دددى  ا  انيبدددالبخل )  يددده اني دددى (  اإلتدددال ابدددالل  (ٚ

 .(٘)انيط ال  اانيتوار بالني ي  اانيتالس نيال (
برتدده إىل  )أربددط تددن كددن عيدده اكددال* تددن بخلندده  (  يدده اني ددى )انيبددالبخل  اإلتددال ابددالل  (ٛ

 .(ٙ)ح تالٍت  انيالرق ااحليالء اح ن اخل   اانيأكخل(ذن بالً برذلال هللا 
ا دد  (  ))إّ* تددن انيددنن ب ذن بددالً َّل اآنيدده  )عدد   هللا   يدده اْلكددخل ابددالل انيخل دد ل  (ٜ

تكوخلهدددال عدددىة اَّل عدددرب ه بيددد   يدددال ر ددد ل هللا عمدددال يكّوخلهدددال: بدددالل  اذلمددد     ف ددد  
 .(ٔ)ادل يأ ((
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 (ٔٛ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ا دد  ( ابددالل  ذندد ق  اآنيدده  )عدد   هللا   يدده اْلكددخل انيخل دد ل إىل  جددالء شددخص (ٓٔ
 ا دد  ( نيدده اآنيدده  )عدد   هللا   يده اْلكددخل ع دالل انيخل دد ل ه ك دعة اأ مدداليل انيالددالحل  ب ي دد 

 .(ٕ)نّه ػلم انينن ب كمال َتم انيخليا ارق انيأاخل(إ)أك خل اني ا د ع
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 التطّري املعٍوي

تال دا  اإلن ال*   حاالب نو ه اتأغ ًَّل بتو ه اَل ؼلخلق احلا  د حش احلا  
انالهرات د إىل  اىلانيت راني  د عوطخلته زلا ب ه ااخلخلاج تن هنا ادلتدزل د ػلتالج بالإل الع  

 هراي  احل  ت الىل.
ارد   ادلتالجالة انيأ بالني  ادلبالرك   )إذلهللا َه  يل كمالل اَّلن طالا إنييكه اأنخل أبالالر 

  بتال بضيالء نمخلهال إنييك حش نخلق أبالالر اني   ب ُحُا  انيت ره عتال  إىل ت ر* ب
اني مم ه اتالع أرااحتال ُت     ب ّز بر كه إذلهللا ااج  ظ شلن نالديته ع،جالبك اَّلحمته 

 .(ٔ)عال   جلىنيكه عتالجيته ِ خلّاً(
)كمالل اَّلن طالا( ه  اخلخلاج تن تتدزل انيتوس ااَّلن طالا  ن انيغعه اادلخلاد تن 
 اه  هب  إذلي  إىل اْلانييالء اخلّ ص.ت الىله  به ااَّلنيت الق

َّل نخلق حا  انيت ر اتال دات  هنه ت الىل اتال َل تت ر أبالالر اني   ب بضيالء نمخلته 
احلا  بالبي  عى  بي  إىل ت ر* اني مم ه اَّل َتال  اْلرااح     انيت    ب ز اني رس اَّل 

 .َتال  تخلتب  انيتريل )مث دنال عترىل(
ي ز   نينانيك اعالل اب ب عيا  أ* توظ نو ك   انيطخلي  إنييه. مال َل يت    ع

 دني  انيتوس اتطوع اني     ن بعه ت الىل عضًى  ن اْلخىق انينتيم .
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 (ٖٛ) ........................................................................... نهج التائبني
 

ابر  هاْلنبيالء نيي ط ا انيبأخل انيخلشر ادل ت ي اؼل ال ه  تن احلا هللا ت الىل ب ا ع ر 
ب زتك ْلب يتو  أمج غ(. انيأيطال* اب ا ط  أذنالبه أ* َّل يرا أهراعو  تت    )عأب   
 .(ٔ)ال  اتبت  * بالحلا  )انيتالس نيال  إذا تالت ا انتبو ا(يعالنيبأخل ن
الني خلآ* ه  ادلتبط ني ويض اإلذلهللا ع هرع  يتالبيط ادل الرل إىل اني   تإذا تربخلنال اني خلآ* ت اضلن

ارب  أ* عخلل بخلاءته بال تبالره ر الني  اب ب إىل اني التط اا ب نيه آ الر زلبب  نيكن 
 انيتربخل عيه يوري اإلن ال* إىل ادل التالت اْل    ااْلمس .

 ااْلبىل. اتال َل توتا هنه اْلبوالل (ٕ))أعى يتربخلا* اني خلآ* أ      ب  ب أبوالذلال(
 اتت ط  َّل ػلال  تن انيتربخل تال ه  نتياته.

اتن هتال صلر أ* افيالت ادلبالرك  َتا اإلن ال* ضل  انيتزكي  اانيتطوع تن بنارة انيطغيال* 
 بالنيت ب  اانيخلج ا إىل هللا ت الىل.

ااخلأي  تضتب    يه اادلخلاد ِبال اخلأي  ادلىزت  نيإلؽلال* انيرا ي  إىل انيطال   اانيخلاد    ن 
 ادل الي . ع  يتال انيتطوخل بالنيطال   اَتت  ادل الي .

 هاانيوىح اانيتاالح يخلتبطال* بتزكي  انيتوس اتطوعهال امس هال   ا  اإلؽلال* ااني م  انيالالحل
 الء اإلن ال* يك * ب ب  انيت  ث بالنينن ب ااَّلضلخلال  ن ت ع انيت   .كمال إ* ش 
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أ* زاج اني زيز )زنييخال( بالني  نيي    دلال أعبا حالك  تالخل  )إ*  (ٔ)ارد   اْل خل
احلخل، اانيأو ة تالع ادل  ب  بيرًا اإ* انيال  اانيت    يالع اني بير ت  كاًل ع الل ي    

 .(ٕ)ال  عإ* هللا َّل يضيط أجخل ا تغ((  بالل ت الىل  )إنه تن يت  اي يه اني ى ) 
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 طزيل العالج حلن عكدة اإلصزار

 تالدخلّينإىل  َّل ؼلو  أّ* أك دخل انيتّدالس َّل ؼل د   دن ت الرعد  انيدّنن به مثّ هد  يت  دم *
ندنكخل انيدّرااء عيدهه ع در ذكدخل ا  بخل تال أ* نبّغ اني ىج   حدّ    درة اإلعدخلارا  .تالببغا 

َّل يُ  دد  تددال هدد  انيددّرااء تددن َّل ا  َّل ػلالدد  إَّّل بالنيددّرااء   مددالء اْلخددىق أّ* شددوالء انيّت بدد 
ي    انيّراءه إذ َّل ت دط ني دّرااء إَّّل تكالع د  أ دبالب انيدّراء عكدّ  داء حالد  تدن  دب  

َّل  ددددب  ا  َّل يبطدددد  انيأددددهللاء إَّّل بضددددّرها  هإبطالنيددددها  رع ددددها  عددددرااؤه حددددّ  ذنيددددك انيّ ددددب 
َّل يضدددالّد انيأدددو ة إَّّل انيالددد  ا  َّل يضدددالّد انيغو ددد  إَّّل اني  ددد ا  انيأدددو ةا  نيإلعدددخلار إَّّل انيغو ددد 

بددالل اَّلّل ت ددالىل  ﴿أُانيإِددَك  هانيغو دد  رأس اخلطاليددالا    دد  بطددط اْل ددبالب اخلّكدد  ني أددو ةه
عددى دااء إذ* ني ّت بدد  إَّّل  .(ٔ)َّل َجددخَلَ  أَندَُّوددْ  ِ  اْفِخدخلَِة ُهددُ  اخْلالِ ددخُلاَ*﴾ ..ُهدُ  انْيغددالِعُ  َ*.

كمال غلمدط   انيّ دكتابغ بدغ حدىاة ا  تخلارة انيال ها  ت ا * ي ان تن حىاة اني   
   دددد  اخلددددّ ه عوكدددنا يتبغددددهللا أ* يوودددد   دددىج اني  دددد   ّمددددال بددده تددددن تددددخلض ا  اني دددّكخل

 افخخل انيال  عى بّر تن بيالهمال ا  اإلعخلاره عإذ* ذلنا انيّرااء أعى* أحرعلال اني   
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 تن     سلال ،: يتوط كّ      حلّ  اإلعخلار أ  َّل برّ عإ* ب    أ 
ّ* اني  د   يم توددال أدايد  ْلتدخلاض اني  دد ب نيكدن نيكدّ  تددخلض   د  ؼلاّلده كمددال إن د ل  

نيكن ؼلّص كّ  تدخلض   د  سلالد ، ا  أّ*     انيطّ  نالعط    ىج اْلتخلاض بالجلم  
عكددننيك دااء اإلعددخلاره ع تددنكخل خالدد ، ذنيددك اني  دد  بتأددبيوه  ددخلض اْلبددرا* نييكدد * 

 انيتالري  ب،ت ر أرب   إىل  ادلخليض انيوو ه عت  ل  ػلتالجإىل  أبخلب
انيالدّ   أ دبالبال يت ّعد  إنييودال بالَّلختيدالر   د  ا  مجالَّلً ب،ّ* ني مدخلضإأ* يالّرق   اْلّال

ب،عددد  انيطّددد  عدددإّ* تدددن َّل يددددتن بددده َّل  اإلؽلدددال*هدددنا هددد  ا  هاْل دددبالب  تدددال رتّبددده ت دددّب 
ب،عد   اإلؽلدال*هنا ازانه اتطبي ه   د  تدال ضلدن عيده ا  ػلّ    يه اذلىبا  يأتغ  بالني ىج

 هدد  انيطال دد  اأ* ني  دد الدة   افخددخلة  ددببالً  ههدد  أّ* يدددتن بددال اانييدد   افخددخلا  هانيّأددخلا
 ه  ادل الي .ا  ني أ الاة  ببالً ا 

أ* ي ت ددر ادلددخليض   فبيدد  ت ددّغ أنّدده  ددالَل بالنيطددّ  حددالذق عيددده ا  أنّدده َّل بددرّ   اني ددالِن
ّ* إؽلالنددده ب،عددد  َّل يكددنبه عدددإا  عددالدق عيمدددال ي دددّ   تدددهه َّل يُ ددبس اْلتدددخل   ددد  ادلخل ددد 

رااح ااني  د ب هد  اني  د  اتطبي ه   تخلض اْل اإلؽلال*انيطّ  َّل يتو ه  اخّلده دا* هنا 
)  دديو  اني ددى ( تددن اْلفوددالر ا ددّ  ( ااْلبمدد  اآنيدده  بالددرق انيخّل دد ل )عددّ   اَّلّل   يدده

 َّل خ  .ا  عرق َّل كنب عيها  ب،ّ* كّ  تال ي  ني نه ح ّ  اإلؽلال*ب رهه ا 
اْل ددبالب ادلضددخلّة ا  انيطبيدد  عيمددال ػلددّنره تددن تتالانيددهإىل  * يالددغهللاأا  أنّدده َّل بددرّ   اني النيددا

    اجلم   حّش يغ د    يده اخلد ل   تدخلب اَّلحتمدالء عتكد * شدّرة اخلد ل بال  د  نيده 
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اْلخبدددالر ادلأدددتم   ا  افيدددالتإىل  ازانددده اتطبي ددده تدددن انيدددّرين اإلعدددغالءا    ددد  اَّلحتمدددالءه
انيّتالددددري  ا  اتّبددددالا اذلدددد  ا  انيت ددددنيخل تددددن ارتكددددالب انيددددّنن با    دددد  انيضبيدددد    انيت دددد  

ا دددضاب  حددّش يتب ددا بدده اخلددد ل ا  مس دده تدددن ذنيددك تددن بددع شددكّ إىل  يميددط تددال ي  دد 
 ادل  ي     انيال  انّيني ه  انيخلّكن افخخل   اني ىج.

عيمددال أنيزتدده بالَّلحتمددالء  تدده نيي خلّعدده ا  انيطبيدد  عيمددال ؼلددّص تخل ددهإىل  أ* يالددغهللا  انيخلابددط
ع دديس   دد  كددّ  تددخليض  هتأددخلابها  ت،ك نيددها  أح انيددها  أّاَّل توالددي  تددال يضددخلّه تددن أع النيدده

 دىج ا  َّل يتو ه كّ  دااءه ب  نيكّ    ّد  خالّعد    د  خدال،ّ ا  اَّلحتمالء  ن كّ  شهللاء
ارتكددالب كددّ  ا  تددن انيددّرين أّ* كددّ   بدر نيدديس يبت دد  بكددّ  شددو ة اتطبي دده ازانددها  هخدال،ّ 

اني  دد  إىل  ذندد ه بدد  نيكددّ  تدددتن ذندد  سلالدد ، أا ذندد ب سلال عدد  عتكدد * حالجتدده
 اني  د  بكيويّد  انيت ّعد إىل  مثّ  هبدرر  دخلرهال   انيدّرينا  اني    ب عالدالإىل  مثّ  هب،ّهال ذن ب

عودددنه   ددد   ؼلدددتّص ِبدددال  .اني  ددد  بكيويّددد  تكودددع تدددال  دددب  تتودددالإىل  مثّ  هانيالددد   تودددالإىل 
هدد  اني  مددالء انيّددنين هدد  ار دد  اْلنبيددالءه عالني العددهللا إ*   دد   الدديالنه ع  يدده ا  أفبّددالء انيددّرين

ع  دد   هإ* كددال* َّل يددرري أّ* تددال يخلتكبدده ذندد ا  هدد  اني ددالَلا  انيطبيدد  ف دد  اني ددىج تددن
بددددإب ي  أا ب ددددرة أا زل ّدددد  أا ت ددددار أا   ددددالَلاني دددالَل أ* ي خلّعدددده ذنيددددك بدددد،* يتكّودددد  كدددّ  

 أدد يو   ّمددال ي دد ره تددال يُ ا  ؽليّددز تددال يضدخّله   ّمددال يددتو و ا  عددي ّ   أه دده ديددتو  هتأدور
نو ده إىل  بد  يتبغدهللا أ* يتالدّر  نيدر  ة انيتدالس ه د،ل  تدهأ* يُ إىل  َّل يتبغهللا أ* يالد ا 

بدد  كددالن ا  هاْلنبيددالء تددال تخلكدد ا انيتددالس   دد  جو ودد ا )  دديو  اني ددى (  عددإّه  ار دد  اْلنبيددالء



 ااحدراً  يط بد * ااحدراً ا  يدرارا*   د  أبد اب دارهد    اَّلبتدراءا  يتدالداه    رلدالت و 
ي اوددخل   دد  اجودده ععشددراه ه عددإّ* تخل دد  اني  دد ب َّل ي خلعدد * تخل ددو  كمددال أّ* انيّددن

َّل تددددخلآة ت دددده َّل ي ددددخلل تخل دددده تددددال َل ي خلعدددده بددددعهه عددددإّ* اخل دددد  َّل ي نيددددرا* إَّل ا  بددددخل،
إذ نيدديس  هب دد  عالنيددّرنيال دار انيوددخلا ا  عددى بددّر تددن تب يددر انيددّر  ة إنيدديو    اْلعدد  هجّوددالَّلً 

تدن تدخلض   مد تدخلض اني  د ب أا   د ي َّل   د  اوخلهدال إَّّل ا    بطن اْلرض إَّّل تّي 
عكددددّ  تددددخليض َل ي بدددد   .هددددنا ادلأددددو  ت ددددداني انيّ ددددىفغ ا  الء أفبّددددالءاني  مددددا  اْلبددددرا*ه

اني  طال* نييكّ  شخلّه كمال ي ّ   انيطبي  ادلدخليض انيّدني إىل  اني ىج  راااة اني الَل ي ّ  
 اْلبدىلا  ل نيي يّدره بالني ى د ا اني ّي  اادل دد إىل  َّل ػلتمهللا أا انّيني ب     يه اجلت *

إظّلدال عددالر تددخلض اني  د ب أك ددخل تددن تددخلض ا   ددن  ددالبخل انيتددالسها  يكدّ  شددخلّه  ددن نو دها 
 اْلبرا* ني ببغ 
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 أّ* ادلخليض به َّل يرري أنّه تخليض.  إحراهال

أّ*  الببتدده بددع تأددالهرة   هددنا اني ددالَل  ددىل تددخلض انيبددر*ه عددإّ*  الببتدده   ااني النيدد  
 الببددد  انيدددّنن ب تددد ت ا  تدددال ب دددر ادلددد ت بدددع تأدددالهرا  تددد ت تأدددالهر تتودددخل انيطبدددالا تتددده

   ِبددددالإ*   ددددا  خلة  ددددن انيددددّنن بع  ّدددد  انيّتودددد هر   هددددنا اني ددددالَلهدددد  بددددع تأددددالها  اني  دددد 
   دىج تدخلض غلتودر ا  ع دننيك تدخلاه يّتكد    د  عضد  اَّلّل   تدخلض اني  د  هتخلتكبودال

 .انيبر* تن بع اّتكالل
  



 غاخلوف والزجاء آلة املبّم

 هفبددالء اني  دد ب ااْلرااحأ* ع ددر فبيدد  اْلبددرا* ي تضددهللا اذلددىبه كددننيك ع ددر إكمددال 
 عددإّ* اْلفبّددالء هدد  اني  مددالءه اذلدد     ددىج تخل دداله  عتدد *ه عددى َتددره  يخلّببدد * اني دد ا 

ذكدخل ا  اْلرجدالء افد ل اْلتد  اتدخلب اني مد إىل  ي تمي  * ب  ِب  حش يددي ِبد  ذنيدكا 
عيتالدددخلل اخل ددد   دددن  هبدددالاأخدددّ    ددد  انيطا  ْلّ* ذنيدددك أنيدددّن   اْلمسدددالا هدَّلبددد  انيخّل ددد 
 تزيدر   د  بوضد  اَّلّله كمدال َّلا  جدخلأة   د  ادل العدهللابر ا توالداا تزير ا  .رلالنيس اني  ظ

نيكدن نيأخالدغ ا  *ءااخلد ل دااا  َتره  يدي  * انيتالس  دن ر د  هللا ت دالىله عالنيخّلجدالء
ك ّد  نو ده ا  تتضالّدي اني  ّد ه أّتدال انيّدني ب د    يده اخلد ل حدّش هادخل انيدّرنيال بالنيكّ يّد 

اعه   اخلدد ل بددنكخل  ددّي  اني دديل   دد  نو دده بالنيكّ يّدد  عتك ددخل  دد رة إ ددخل ا  تددال َّل يطيدد 
كددنا ادلالدخّل   دد  انيددّنن ب ادلأدتوهللا ني ّت بدد  ادلمتتددط ا  اَّل تددرالهإىل  أ دبالب انيخّلجددالء نيي د د
ب، دبالب انيخّلجدالء  انييد،س ا دت مالتال نينن بده انيّدص  دب   ي دالب أيضدالً ا   توال حبك  اني تد  

 حددّش يطمددط   ببدد ل انيّت بدد  عيتدد ب. ع،ّتددال ت الجلدد  ادلغددخلار ادل ض دد    ادل العددهللا بددنكخل
 نييه انينن ب.إ  نه حيتإن يغخليه بالدل الي  اػلبّ إأ بالب انيخّلجالء عى غل ز ع

 عمال ه  انيطخلي  انّيني يتبغهللا أ* ي  كه اني ا ظ   ا مه تط اخل  :
اْلند اا انيتالع د    حدّ  إىل  َّل ؽلكن ا ت الالؤه ن د  نأدعا  ااجل اب  أّ* ذنيك يط ل

    أن اا ههللا أربا      انيتالس     تخلب انيّنن با    رة اإلعخلاره
 اني العددددغها  أ* يددددنكخل تددددال   اني ددددخلآ* تددددن افيددددالت ادلخّ عدددد  ني مددددننبغ  انيتدددد ا اْلّال

تددددرح ا    ذّ  ادل العددددهللا ااف ددددالر هانيرانيدددد    دددد  ادلط دددد ب كددددننيك تددددال ارد تددددن اْلخبددددالرا 
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انيتددددالببغ َّل َتالدددد ه عيتبغددددهللا أ* ي ددددتك خل انيدددد ا ظ تتوددددال إ* كددددال* هدددد  اارث ر دددد ل اَّلّل 
 احلكمد ا  َّل درعلدال إظّلدال خ ّد  اني  د ا  عإنّه تدال خ ّد  ديتدالراً  ا ّ  (اآنيه  )عّ   اَّلّل   يه

 .تن اني    ار ه كّ   الَل ب رر تال أعالبا 
تددال جددخل    دديو  تددن ادلالددالب  ا   انييددالء هللا ت ددالىل ااني  مددالءأحكاليددالت   اانيتدد ا اني ددالِن

أت دددددالل هدددددنه ا  ب دددددب  ذنددددد ِب  عدددددننيك شدددددرير اني بدددددط ادددددالهخل انيتودددددط   ب ددددد ب اخل ددددد ه
اْلخبددددالر اراد اْلمسددددالره بدددد  انيغددددخلض ِبددددال ا   يددددخلد ِبددددال اني ددددخلآ*َلا  احلكاليددددالت َّل تت الددددخل

اَّل تبالددالر نيددي    أّ* اْلانييددالء َل يتاددالاز  ددتو    انيددّنن ب انيالددغالر عكيدد  ا  اَّل تبددالر
 يتاددالاز  ددن بددعه    انيددّنن ب انيكبددالره ن دد  كالندد   دد الدد    أ*   ج دد ا بالني   بدد 

أكد ه ا  ْلّ*  ناب افخدخلة أشدرّ ا  الً اْلش يالء ؽلو  * نييزداداا إوا  افخخلةهإىل  َل يدّخخلااا 
عإنّده ندالعط   َتخليدك داا دهللا  هشلال يتبغهللا أ* يك خل جت ه     أمسالا ادلالخلّين عونا أيضالً 
 انيت ب .

أّ* ا  ه انيت ا اني النيا  أ* ي خّلر  تره  أّ* ت اي  اني   ب    انيّرنيال تت ّبط   د  انيدّنن 
 بددر يت دداله    أتددخل  كددّ  تددال يالددي  اني بددر تددن ادلالددالب  عودد  ب ددب  جتاليالتدده عددخلبّ 

عددإّ*  هؼلددالل تددن    بدد  اَّلّل   انيددّرنيال أك ددخل نيوددخل  جو دده عيتبغددهللا أ* ؼلددّ ل بددها  افخددخلة
انيّنن ب كّ وال يت ّا    انيّرنيال شدتوال   بالني  اْلتخل حّش بر يضي      اني بدر رزبده 



ي ددت يل   يدده أ ددراؤه ا  اخلدد   ))إّ* ا  نيته  ددن اني  دد بتدددز بددر ت دد م تا  ب ددب  ذن بدده
 .(ٔ)انيخلج  نيي خل  انيخلزق بالنينن  ياليبه((

 .(ٕ)اارد أيضالً  ))إّ* اني بر نيينن  انينن  عيزاي  ته انيخلزق((
  ادلالل إظّلال انيّ  ت  أ* َّل ندخلج  ن الالنالً ا    اني جه ابالل ب ضو   نيي   انيّ  ت    اداً 

 ْلّ* انيّ  تددد  هدددهللا انيطدددخلد  ا(بدددالني)هددد  كمدددال ا  تدددن ذنددد  إَّّل اب ددد    ت  ددده أا أشدددّر تتدددهه
انيت عيددد    احلخلتدددال*  ددن رزقا  ّ دددخل نيدده انيأددخّل ع دددر أب ددرهيُ ا  عددإذا َل ي عّددد  ني خددع هاإلب ددالدا 

يتضددال   عي ددخل  اني بددر بدده  ددن ا  ذندد  آخددخلإىل  كددّ  ذندد  عإنّدده يددر  ا  أ مدد  حخلتددال*ه
 دددن رلالني ددد  انيالدددالحلغ بددد  ؽل تددده ا  رزبددده انيتدددالعط   رلالني ددد  اني  مدددالء ادلتكدددخلين ني دددّنن ب

 .(ٖ)(( عبمال بّعم تن أ مالنيكم تن زتالنك  ))تال أنكخل     اخل ا  انيالالحل *ه
))بددالل أتددع ادلدددتتغ )  يدده انيّ ددى (  :ا  انيكددال   ددن انيالددالدق )  يدده انيّ ددى ( بددالل

يَدْ ُودد ا َ ددْن َك ِددٍع﴾  ا    ب نيدده ت ددالىل  ﴿َاتددال َأعددالَبُكْ  ِتددْن ُتاِلدديَبٍ  عَِبمددال َكَ ددَبْ  أَيْددِريُك ْ 
دلدددال ا  َّل خرشددد   ددد د إَّّل بدددنن ا    دددخلة بدددر َّل ا  َّل نكبددد  حادددخلا  نيددديس تدددن انيتددد اء  دددخلق

 .(ٗ)ي و  اَّلّل أك خل((
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 (ٖٜ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 ا ته )  يه انيّ ى ( بالل  ))بالل أتع ادلدتتغ  تخلب اخلطيإ  أي دخل تدن ف د  انيت بد ه
َل يدددضب نيدددني نيدددّ  ا  ادلددد ت عضدددا انيدددّرنيالا  فددد يىً  كددد  تدددن شدددو ة  دددال   أار ددد  حزندددالً ا 

 .(ٔ)((عخلحالً 
 اني دخلب ا  انيزّندالءا  كدالخلمخل   الت   د  آحدالد انيدّنن بانيت ا انيخلّابط  ذكخل تال ارد تدن اني   بد

ذكددخله تددط بددع أه دده ا ددط ا  ذنيددك شلّددال َّل ؽلكددن حالددخلها  احل ددرا  انيكدد ا  انيغيبدد ا  اني تدد ا 
 ني دددّرااء   بدددع ت  ددد هه بدددد  يتبغدددهللا أ* يكددد * اني ددددالَل كالنيطبيددد  احلدددالذق ي ددددترّل أّاَّلً 

ب ىجودال ع ي دترّل يأدتغ  ا  اج ه احلخلكدالت   د  اني  د  انيبالفتد ا  اذليإ  ااني  *ا  بالنيتبض
بخل ددد ل اَّلّل  اً ابتدددراء  نييت دددخّلض دلدددال ابددد    يدددها  ب دددخلابن اْلحددد ال   ددد  خواليدددال انيالدددوالت

َّل تك دخل   دهللّا ع دالل  َّل ا  أاعدظ  أحدره بالل نيده حيا  ها ّ  (اآنيه  )عّ   اَّلّل   يه
 تغض .

 أاعظ ع الل    يك بالنيي،س شلال   أيري انيتالس عإّ* ذنيدك هد  انيغدطه بالل نيه آخخل ا 
 .(ٕ)«تال يت نر تتها  إيالبا  عّ  عىة ت دّاا  انيطمط عإنّه انيو خل احلال خلها  بإيالا 

  ا  انيّ ددددى ( ت ّ دددد  بالني ددددالب  اْلّال انيغضدددد  عتودددداله  تددددههانيالددددىة ا  عك،نّدددده )  يدددده
انيكددى    دد  بددرر حددالل اني ددالب  أاىل ا  فدد ل اْلتدد ها  اني ددالب  افخددخل انيطمددط   انيتددالس
إىل  عإذ*     كّ  نالعا أ* تك * باليتده تالدخلاع  .تن أ* يك * حب   حالل اني الب 
عددإّ*  هت ّ دد  اْلحدد ال انيىب دد  نييكدد * اشددتغالنيه بددالدلو ّ ا  توددخّلس ات خلعدد  انيالددوالت اخلويّدد 
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اَّلشتغالل ب  مه  ال ه  ت دتغن ا  حكالي  مجيط ت ا ظ انيأخلا تط كّ  ااحر بع شلكت 
  ته تضييط ني  ب  ااجلور.
 َّل تُ    حالنيه اتال ي الِن تته تن    : عإذا كال* اني الب  اهتال بر ي ،ل  الب  

 ااجل اب 
نييددده اَّل ي دددتغظ  تددده إ* ي مددده  دددال يأدددضب مجيدددط اخل ددد  بالحلالجددد  أهتدددال َّلبدددر ني ددد ا ظ 

 اْلدايددد  ْلربدددالب اني  ددد ها  أدايددد  عالْلبنيددد  ني كالعّددد ا  أحدددره عدددإّ*     ددد   انيأدددخلا أبنيددد 
 َتددالدذل  عيم تدد به َّلا  ت النيدده تددال بددالل ني مددال* َّلبتدده  ))يددال بددّظ زاحدد  اني  مددالء بخلكبتيددكا 
َّل تدخلعض انيدّرنيال كدّ  انيدخلّعض ا  أنود  عضد ل ك دبك فخخلتدكها  خن تن انيدّرنيال بىبدكا 

َّل تالد  عد تال ا  يك دخل شدو تك عد  عد تالً ا  ه    أ تالق انيخّلجالل كدىِّ ا  عتك *  يالَّلً 
َّل نددددالنيم ذا ا  َّل َتددددالنيس اني ددددويها  عددددإّ* انيالددددىة أعضدددد  تددددن انيالدددد   هيضددددخّل بالددددىتك

َّل  دددل   بدددع ا    يدددال بدددّظ َّل تضددد ك تدددن بدددع  اددد أيضدددالً بدددالل َّلبتددده ا  انيددد جوغ.
تالد ا تدالل بدعب عدإّ* تالنيدك تدال ا  َّل تضدّيط تالنيدكا  َّل ت ،ل  ّمدال َّل ي تيدكا  ه(ٔ)أرب

تددن ا  تددن يالددم  ي دد  ها  خلح  يُددخلح تددالل بددعب تددال تخلكدد ه يددال بددّظ إّ* تددن يَددا  بددّرت 
 .  (ٕ)تن َّل ؽل ك ني النه يتر ((ا  تن ي   انيأخّل ي،مثها  ي   اخلع يغت ه

بددالل رجدد  ْلحددره   أاعددظه ع ددالل  كددّ  تددال نيدد  جددالءب ادلدد ت   يدده عخلأيتدده بتيمدد  ا 
 كّ  تال جالءب ادل ت   يه عخلأيته تاليب  عالجتتبه.ا  ع،نيزته
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 (ٜ٘) ........................................................................... نهج التائبني
 

 َّل تكدددن بّضدددالبالً ا  بددالل ت  ددد  )  يددده انيّ ددى ( ني خضدددخل  أاعدددظ ع دددالل  كددن بّ دددالتالً ا 
َّل تضد ك ا  بع حالجد هَّل  ل   ا  انزا  ن انيّ االج ها  .َّل تكن  خلّاراً ا  كن نّوال الً ا 

 .(ٔ)    خطيإتك يال ابن  مخلا* ابكِ ا  َّل ت ّع اخلطالبغ  طالياله ها  تن بع  ا ه
ف ددد  كدددال*   اِبددداله عدددإذب انيكالعّددد    اَّلنتودددالا عودددنه ادلددد ا ظ ت ددد  اْلبنيددد  انيّدددص يأدددض 

انيطبيددد  أّال  دددىج ادلخل ددد  عط ددد  اني  مدددالء أّال  دددىج اني العدددغه عودددنا أحدددر أركدددال* 
 أع نيه.ا  اني ىج

إظّلدال يتتدالال ذنيدك إّتدال ا  ااجه احلالج  إنييه أّ* ادلخليض إظّلال يط ل تخل ه نيتتالانيه تال يضدخلّه
عمدال ذكخلنداله هد   دىج انيغو د   .ع ده  دببال* هإّتال نيأدّرة ب بد  شدو تها  نيغو ته  ن تضخلّته

ت  دخلااة تخل ده فخليد   ىجودال حالعد ه  أّ* ادلدخليض إذا اشدترّ ا  هعيب    دىج انيأدو ة
مثّ يغيد  ذنيدك ادلد،ك ل  دن  يتده  هدل،ك ل تضخّل عطخلي ه أ* ي تأ خل  م   دخلر أك ده

الز ده نو ده   يده أك دخله مثّ يت دّ    تده  دال ي دخلب تتده ته بخليبالً تتده عت  غلعى ػلضخله اَّل 
  عدد رته ايأددبوه نيكددن نيدديس عيدده  ددخلر أا  ددخلره ب دديمه مثّ يالدد  ب ددّ ة اخلدد ل   دد  

  تخلكه عىبّر     كّ  حالل تن تخلارة انيال ه عكدننيك ي دالب انيأدو ة  اْلَل انّيني يتالنيه
َّل ا  إذا ب بتددده انيأدددو ة عالدددالر َّل ي دددرر   ددد  حودددظ  يتددده   ادل العدددهللا كالنيأدددالّب تددد ىً 

حوددظ ب بدده أا حوددظ ج ارحدده   اني دد هللا اراء شددو ته عيتبغددهللا أ* ي تأدد خل  ددخلر ذنبدده 
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   ر دد نيه )عددّ   اَّلّل   يدده ددتّ ا  بدد،* ي ددت خلي ادلخ عددالت انيّددص جددالءت عيدده تددن كتددالب اَّللّ 
عدإذا اشدتّر خ عده تبال در  دن اْل دبالب ادلوّياد   ها دّ  ( ااْلبمد  )  ديو  اني دى (اآنيه 

 توّيج انيأو ة أتخلا* ا  .نيأو ته
 اني زني .ا  اذلخلب   ىجها  انيتمخل إنييهها  اْلال  ه  حض ر ادلأتوهللا

َتالدددي  * ي تدددالد   ددد  ،بددد ؛نينابدددن اْلف مددد  اَتالدددي  مجيدددط انيأدددو ات ااني دددالِن  تتدددالال
 كددّ  ذنيددك َّل يددتّ  إَّّل بالدد ا  .انيالدد   انيددّراب ا   ىجدده اجلدد اا  رببالتدده اكدد  تددال يأددتويهه

اعتكددالر أا ا  َّل ي  دد  إَّّل  ددن بالددعةا  َّل ؼلددالل إَّّل  ددن   دد ا  َّل يالدد  إَّّل  ددن خدد لا 
مثّ اَّل دتمالا  دن ب د  رلدخّلد  دن  هع،ّال اْلتخل حضد ر رلدالنيس انيدنّكخل .ت  يرا   ن مسالا

يتب دا تدن  التده َّل ا  مثّ انيتوّكخل عيه نيتمدال  انيوود  هاني مالاىل إ  البخل انيأ اب  تالخلال
 انب ددا انيددّراا هللا نيط دد  اني ددىجا  إذا بدد ي اخلدد ل تيّ ددخل    نتدده انيالدد ا  هزلالنيدد  خ عدده

ا تأدد خل ا  عمددن أ طدد  تددن ب بدده ح ددن اإلعددغالء .تي ددعه تددن اراء ذنيددكا  ت عيدد  اَّللّ ا 
 أّتددال تددن  دد ا  هاَّلّل ني ي ددخل عددّرق بالحل ددط ع ييّ ددخله ا  انتمددخل اني ّدد ابا  اخلدد ل عددالتّ  

تددده تدددال اشدددتغ  بددده تدددن كدددّنب بالحل دددط ع ييّ دددخله اَّلّل ني   دددخل ه مثّ َّل يغدددظ  ا  ا دددتغطا 
 اْلاىل.ا  إظّلال َّللَّ افخخلةا  تال     اْلنبيالء إَّّل شخلح فخلق اذلر ا ه تىّذ انيّرنيال

  



 (ٜٚ) ........................................................................... نهج التائبني
 

 سبب إصزار العبد عمى املعاصي

انيدددّتوس جب ددد  تتددد، خلة بالحلال دددخل ا  أحدددرهال  أّ* اني  دددالب ادل  ددد د بيددد  نيددديس حبال دددخل
 ت، خلهال بالحلال خل.إىل  عت، خلهال بالدل   د   ي  بالإل الع 

 ي يتالذلددال اني بددر عدد راً أاني ددالِن  أّ* انيأددو ات انيبال  دد    دد  انيددّنن ب نيددّنادال نددالجزة اع  يدد  
اني ددالدة فبي دد  خالت دد   ا   نيودداْلا  اَّل تيددالدا ددت ىل   دد  اني  دد  ب ددب  ا  بددر بدد ي ذنيددكا 

نيددننيك بدددالل ت دددالىل  ا  اني الجدد  خلددد ل افجددد  شددرير   ددد  انيدددّتوستدددخلب ا  كمددال ي  نيددد *ه
نْيال﴾ا  ه(ٔ)َتَنُراَ* اْفِخخلََة﴾ا  ﴿َكىَّ َبْ  َتُِبُّ َ* انْي الِجَ  َ   .(ٕ)بالل  ﴿َبْ  تُدْد خُِلاَ* احْلَيالَة انيدرُّ

ا ّ  ((  ))حّود  اجلتّد  اآنيه  بر  ّ   ن شّرة اْلتخل ب ل ر  ل اَّلّل )عّ   اَّلّل   يها 
كدددد * ا  عددددإذ* كددد * انيأددددو ة تخله ددد    احلددددالل ه(ٖ)حّودددد  انيتّدددالر بالنيأددددو ات((ا  بالدلكدددالره

ه اإلؽلدددال*ادلددد ل  دددببال* ادددالهخلا*   اَّل ض دددالل تدددط حالددد ل أعددد  إىل  اني  دددالب تتددد،ّخخلاً 
َّل ا  ب،عددد  انيطددد ّ  ع ددديس كدددّ  تدددن يأدددخلب   تخل ددده تدددالء انيددد  ج نيأدددّرة  طأددده تكدددّنبالً 

أَل انيالدد   تدده نددالجز عيودد * ا  نيكددّن انيأددو ة تغ بددها  بدد،ّ* ذنيددك تضددخّل   حّ ددهه تكددّنبالً 
   يه اْلَل ادلتتمخل.

تكودددع ا  هددد    انيغالنيددد   دددالز    ددد  انيت بددد ا  اني النيدددا  أنّددده تدددال تدددن تدددنن  تددددتن إَّّل 
بر ا ر ب،ّ* ذنيك غل ه إَّّل أّ* فد ل اْلتد  بالنيد    د  انيطبدالا ا  هاني ّيإالت بالحل تالت
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ال ي ددر    يده تددط انيتكوددع عمدن حيددا رجالبده انيت عيد  ني ّت بدد  رّ دا  عدى يدزال ي ددّ ل انيت بد 
 .اإلؽلال*

َّل  ه  ت ت ر أّ* انيدّنن  َّل ي جد  اني   بد  إغلالبدالً ا  انيخلّابط  أنّه تال تن تدتن ت بن إَّّل 
     عض  اَّلّل. يتتمخل اني و  اّتكالَّلً ا  ؽلكن اني و   توال عو  ينن 

ن دد  بددر  .اإلؽلددال*عوددنه أ ددبالب أرب دد  ت جبدد  نيإلعددخلار   دد  انيددّنن  تددط ب ددالء أعدد  
   عدرق انيخّل د  هد  ك نده شدالّكالً ا  اإلؽلدال*  خالتس ي رح   أع  ي ر  ادلنن  ب ب

كدال* ادّنر شلّدال ا  هنا ه  انيكودخل كالنيّدني ػلدنره انيطبيد   دن تتدالال تدال يضدخلّه   ادلدخلضا 
 .َّل ي ت ر عيه أنّه  الَل بالنيطّ  عيكّنبه أا يأّك عيه عى يباليل به عونا ه  انيكوخل

 عإ* ب    عمال  ىج اْل بالب اخلم  : 
هددد  تددد،ّخخل ا  ذنيدددك بددد،* ي دددخّلر   ددد  نو ددده   انيّ دددب  اْلّالا    هددد  انيوكدددخلااجلددد اب

كددّ  إىل   أّ* ادلدد ت أبددخلبا  هني تددالاخلين بخليدد  أّ* بددراً ا  اني  ددالب أّ* كددّ  تددال هدد  آت آت
يدددنّكخل نو ددده أنّددده   أ مالنيدددده ا  ن  ددده عمدددال يرريددده ع  ددددّ  اني دددال   بخليددد   أحدددر تدددن شدددخلاب

تدددخل   ادل ددت ب ه عدددضاه يخلكددد  انيرني يدد  يت ددد    احلددالل نيت الدددي  اْلتددال* تدددن خدد ل أ
 ي ال دددهللا اْل دددوالر ْلجددد  انيدددخلّبا انيّدددني ػلتدددالج إنييددده   ت الشدددهه بددد  نيددد  تدددخلضا  انيب دددالر

كال* ادلدالء انيبدالرد ا  ادل تهإىل  ي  بها  أخ ه فبي  نالخلاِن ب،* شخلب ادلالء انيبالرد يضخلّها 
تددخلب إىل  أنيددّن اْلشدديالء  تددرهه تددخلاه يضكددهه تددط أّ* ادلدد ت أدلدده حلمدد ه ع يتمددخل كيدد  يبددالدر

عي د ل  كيد   هتىّذه ب  ل ان ال* بع ت    َل ت   ت ادزة   د  فبّده أا عد   ب نيده
ي يدددد  ب   ددددهللا أ* يكدددد * بدددد ل اْلنبيددددالء ادلديّددددرين بددددالدل ازات  تددددري دا* بدددد ل نالددددخلاِّن 
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كيد  يكد * ا  هَّل يأدور نيده إَّّل  د ا  اخل د ا  يّر هللا انيطّ  نيتو ه بى ت ازة     فبّده
كّ  ي     افخخلة   درار   دغ أنيد  ا  ادلخلضه ناب انيّتالر أخّ   تري تن  ناب 

 يك ّدد  نو دده تخلكوددالا  ِبددنا انيّتوّكددخل ب يتدده ي ددالب اني ّددّنة انيغالنيبدد    يددها   ددت  تددن أيّددال  انيددّرنيال
هددهللا أيّددال  بىبدد  عكيدد  أبددرر ا  ي دد ل  إذا كتدد  َّل أبددرر   دد  تددخلب نيددّنايت أيّددال  اني مددخلا 

     ذنيك أبر افبالد:
إذا كتدددد  َّل أعدددد   ددددن يدددد  أفيدددد  أَل انيتّددددالر: ا انياّلدددد  عك اإذا كتدددد  َّل أفيدددد  أَل

كددررهال عكيدد  أعدد   ددن ن ددي  اتتددزاج عددو هال با  زخددالرل انيددّرنيال تددط كددراردال اتتّغالددوال
 افخخلة:

 هاأّتددال ت دد ي  انيّت بددد  عي الجلدده بدددالنيوكخل   أّ* أك ددخل عددديالح أهدد  انيتّدددالر تددن انيت ددد ي 
إ* ب دهللا ا   ّده َّل يب د هْلّ* ادل ّ ل يبظ     انيب الء اأنه  ي تطيط ترارب تال عالتهه اني 

ع يد  شد خلي هد   ادز   احلدالل  هكمدال َّل ي درر   يده انييد    عى ي رر   د  انيدضب بدراً 
بدددد  تتضددددال   إذ تت،ّكددددر بالَّل تيددددالد  انيأددددو ة نيي دددد  توالربدددده بددددراً ا  إَّّل نيغ بدددد  انيّأددددو ةه

 ددددن هددددنا ه ددددك ا  بالني ددددالدة كددددالنّيص َل يدّكددددرهالاإلن ددددال*  ع ي دددد  انيأددددو ة انيّددددص أّكددددرهال
َّل يمتّد * أّ* اْليّدال  تتأدالِب    أّ* تدخلب ا    يمّت * انيودخلق بدغ ادلتمدال  غْلهّ  هادل ّ ع *

ب دددط شددداخلة إىل  تدددال ت دددالل ادل دددّ ل إَّّل ت دددالل تدددن احتدددالجا  شدددالّقه انيّأدددو ات عيودددال أبدددراً 
هد  ي  د  أّ* ا  ع الل  أؤّخخلهال  ت  مثّ أ  د إنييوال هعخلآهال ب يّ  َّل تت  ط إَّّل  أّ   شريرة

هدد  كّ مددال فددالل  مددخله ازداد  دد وه عددى  البدد    ا  اد ر دد خوالانيأدداخلة كّ مددال ب يدد  ازد



تن  البته إذ  از تط بّ ته  ن ت الات    ي  ع،خن يتتمدخل انيغ بد    يده   انيّرنيال أ م 
 ب ي انيّض ي .ا  إذا     ه    نو ه

يددضب ا  هدد  انتمددالر  ودد  اَّلّل ت ددالىل ع النيدده كمددن يتودد  مجيددط أت انيددها  أّتددال ادل ددط انيخلّابددطا  
ز   أرض دتدددن عضددد  اَّلّل ت دددالىل أ* يخلزبددده اني  ددد ر   ددد  كتددد  يالنيددده ع دددخلاء تتتمدددخلاً ا  نو ددده
   ني دخلب هد  ت د  تدن يت بّدط اا  اإلتكال*عإّ* إتكال* اني و   ن انيّنن  ت   هنا  هخخلب 
بدالل  أنتمدخل ا  إخوالبوال ع   يو  ا  برر     دعتوالا  ذخالبخل أت انيه   ع ن دارها  ب ره

داري أا إىل      د  انيمدالَل انيتالهد  حدّش َّل يتودخلّه   بدا  تن عض  اَّلّل أ* ي ّ م بو  
أّ* ت د  ذنيدك  ُحكهللابر ا  داري تالت     بالب انيّرار عإّ* ادل ت شلكنهإىل  إذا انتو 

نيكتّددده   باليددد  ا  ابدددط ع،ندددال أنتمدددخل تدددن عضددد  اَّلّل ت  ددده عمتتمدددخل هدددنا تتتمدددخل أتدددخل شلكدددن
 احلمالب .

 خلّعددده ه اْل دددبالب انيّدددص تُ  ىجدددا  عودددنا كودددخله  انيخل ددد له هددد  انيأدددّك ا  ؛اأّتددال اخلدددالتس
نيكددن ؽلكددن أ* ي ددالب ب  دد  بخليدد  ي يدد  حبددّر    دده عي ددالل ا  ذنيددك يطدد لا  عددرق انيخّل دد 

نيه  تال بالنيه اْلنبيالء ادلديّرا* بالدل ازات ه  عربه شلكن أا ي د ل أ  د  أنّده زلدالل كمدال 
عددددإ* بددددالل  أ  دددد   هأ  دددد  ا ددددت الني  كدددد * شددددخص ااحددددر   تكددددالنغ   حالنيدددد  ااحددددرة

إ* بدالل  أندال ا  ك،نّده َّل اجد د دل د  هدنا   اني  دىءا  ود  أخدخلق ت تد ها ت النيته كدننيك ع
شدددالّب عيدددهه عي دددالل  نيددد  أخددد ب شدددخص ااحدددر رلوددد ل  تدددر تخلكدددك ف التدددك   انيبيددد  

 جددّ زت عددربه عودد  ت،ك دده أا تضكددهها  أني دد  مّسوددال عيددها  نيغدد  عيدده حيّدد ا  حلمدد  أنّدده بددر
كدددنب عدددى يوددد تظ إَّّل هدددنا ْلنددده إ*  ه اْلف مددد ه عت ددد ل  أتخلكددده َّل زلالنيددد  إ* كدددال* أنيدددنّ ا 
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ادلدد ت ا  إ* عدرق عتود تظ احليدالةها  هعودد  بخليد  إ* كدال* شدريراً ا  هانياّلد   تدها  انيط دال 
 إ ال ته شرير.ا  أَل انيال   ن انيط ال إىل  بالإل الع 

اهتال ن د ل دل د  هدنا  يدال  دب ال* اَّلّل كيد  تددّخخل عدرق اْلنبيدالء كّ ود  تدط تدال اودخل 
 أعدتالل اني  دىءب  مجيدط  هكالعّ احلكمالء  ا  يالءاْلانيا  عرق اني  مالءا  ادل ازاتذل  تن 

ني د  أ ددظ ِبد  جّوددالل اني د ا  بدد  ذاي اْلنيبدالب  ددن عدرق رجدد  ااحدر رلودد ل ني ددّ  ا 
 اأ أ بدد    ابددالً ا  عيمددال ي دد له ع دديس   اني  ددىء إَّّل تددن عددّرق بددالنيي   افخددخل نيدده بخل ددالً 
 هأبدر افبدالدإ* اخت و ا   كيوّيتهه عإ* عدرب ا ع در أشدخلع    د   دناب يب د  ا    البالً 
إ* كدددنب ا عدددى يو تدددك إَّّل ب دددض شدددو ات هدددنه انيدددّرنيال انيوالنيددد  ادلكدددّررة عدددى يب ددد  نيددده ا 

أبددر افبددالده بدد  نيدد  إىل  إذ َّل ن ددب  دلددّرة اني مددخل ههددنا انيتوّكددخل  تددط ت بّدد  إ* كددال*  ددالبىً 
ي ت م   كّ  أنيد  أنيد   دت  حبّد  ااحدرة تتودال  بّررنال فالبخلاً ا  ة بالنيّنرةءبررنال انيّرنيال شل   

َل يددددت ص أبددددر افبددددالد شدددديإال عكيدددد  يوددددض رأي اني البدددد    انيالدددد   ددددن ا  وتيدددد  انيددددّنرةني
نيدننيك ا  ذنيدك َّل تتتود  نيدهها  بدرهاْلإىل  ْلجد   د الدة تب د  انيأو ات تالب   دت  تد ىً 
 بالل أب  اني ىء ادل خّلي 

 َّل ػلأخل اْلت ات ب   إنييكمال  انيطبي  كىعلالا  الل ادلتّا دب
 ب يل عالخل الر   يكمال أا عاّ   إ* عّا ب نيكمال ع     ال خل

)  يددده انيّ ددى ( نيددب ض تددن بالدددخل    دده  ددن عودد  َت يددد  أتددع ادلدددتتغ انيددننيك بددالل 
 إَّّل ع دددددر نّ الدددددتالا    ))إ* عدددددّا تدددددال ب ددددد  ع دددددر نّ الدددددتال مجي دددددالً كدددددال* شدددددالّكالً ا  اْلتددددد ر



اني البددددد  ي ددددد ك فخليددددد  اْلتدددددن   مجيدددددط  أ*  اتدددددخلاده )  يددددده اني دددددى (. (ٔ)ه كددددد ((ا 
 اْلح ال.

ندده يددخل  هددنه اْلتدد ر إع هخضددط تالددخلعه ني وكددخلأذا إاإلن ددال*  ن دد،ل  إ*اهتددال نيتددال ا* 
إىل  ه عمددال  ددىج اني  دد ب نيخلّدهددالانيوكددخل تددال ي تضدديهإىل  تتالددالا ج يدد ه نيكددن اني  دد ب َّل

 توالي ه:ا  انيوكخل َّل  ّيمال تن آتن ب،ع  انيأخلا
 أّ* ادلالنط تن انيوكخل أتخلا*  ان  ل   ت ال  اجل اب 

 شددددددرابرهالا  أه اذلددددددالا  وكددددددخل     ددددددالب افخددددددخلةتأّ* انيوكددددددخل انيتددددددالعط هدددددد  اني  أحددددددرعلال
هددنا عكددخل نيددّراه تدددَل ني   دد  عيتوددخل ا  ح ددخلات اني العددغ   احلخلتددال*  ددن انيت ددي  ادل ددي ها 

 اَّل ضاح .ا  يت ّنذ بالنيوكخل   أت ر انيّرنيال      بي  انيتوخلّجا  اني     ته
تدن تدال ا  هبضدالء انيأدو اتا  أّ* انيوكخل شغ    احلالل تدالنط تدن نينابدن انيدّرنيال  ااني الِن
 نوددس تددن أنوال دده شددو ة بددر ت ددّ ط    يددها  نيدده   كددّ  حالنيدد  تددن أح انيددها  إن ددال* إَّّل 

عددالرت نيّنتدده   ف دد  ا  عودد  تأددغ ل بتددربع حي تدده هذلددال ا ددضبّته عالددالر    دده ت ددّخخلاً ا 
 ؽلت ه تن ذنيك.    انيا  احلي   عيه أا   تبالشخلة بضالء انيأو ة

  اَّلحددضاز ااَّلبت ددالد  ددن    تددال أشددّر ببالاتددكأ* ي دد ل ني  بدده ا ددىج هددنين ادلددالن غ
عكيدد  تالدد    دد  ت ال ددالة ادلدد ت إذا ابددط  هتددال ب ددره ت،نّيمددال بددنكخلها  انيتوكددخل   ادلدد ت

   يك اه  شلال َّل توخل تته:

                                                           
 .104: ص ،4 ج األحٌاء: تهذٌب فً البٌضاء المحجة (1)



 (ٖٓٔ) ........................................................................... نهج التائبني
 

هددد  كددد * انيوكدددخل تو تدددال ني دددّنات انيدددّرنيال عوددد  أ* ي  ددد  أّ* عددد ات نيدددّنات ا   اأّتدددال اني دددالِن
ّنات انيددّرنيال  ددخلي   انيددّر  ر نيددا  َّل كددرارة عيوددالها  أ مدد ه عإّهددال َّل آخددخل ذلددالا  افخددخلة أشددرّ 

  انيت بد   دن ا  ههللا تأ ب  بالدلكدّررات عمدال عيودال نيدّنة عدالعي   دن كدرر ات د ها  اانيوتالء
فد ل ا  فال تدها  ا دضاح    خلعتدها  اإلببالل     انيطال   ت ّنذ  تالجالة اَّلّل ت الىلا  ادل العهللا

نيدد  ا  تددن تدالب ح ددالًه انيديس آكد  احلددىاة ك اعدوواله َّلإيرركده  ندس بدهه اهددنا شلدال َّلاإل
ندس  تالجدالة راح اإلا  َل يكن ني مطيط جزاء      م ه إَّّل تال غلدره تدن حدىاة انيطال د 

ه عكيدد   ددال يتضددالل إنييدده تددن ن ددي  افخددخلةه ن دد  هددنه اني ّددّنة َّل اَّلّل نيكددال* ذنيددك كالعيددالً 
كمدال كدال*   بر عالر اخلع ديدرنالً ا  نيكّتوال تال    يوال تّرة تريرةا  تك *   ابتراء انيت ب 

انيأددخّل جلالجدد ه عددإذ* هددنه ا  اخلددع  ددالدةا  توس بالب دد  تددال  ّ ددددال تت ددّ دهانيأددخّل ديددرناله عددالني
توددّيج هددنه اْلعكددالر ا ددظ ا  اْلعكددالر ادلوّيادد  ني خدد ل ادلوددّيج ني ددّ ة انيالدد   ددن اني ّددنات

تتّبودددالت ت دددط ني   ددد  ب، دددبالب تّتوددد  َّل تدددرخ  َتددد  احلالدددخل عيالدددع انيوكدددخل ا  اني ّ دددال 
بدغ ا  ب  انّيني أابط ادل اع   بغ انيطبطي ّ   ن اني ا  عيمي  اني    إنييه هني طبط ت اع الً 
بدددغ ا  بدددالنيت عي  إذ انيت عيددد  هددد  انيتّددد،نيي  بدددغ اإلرادة -انيّدددني هددد   دددب  اخلدددع -انيوكدددخل

 ادل ط انّيني ه  فال   نالع     افخخلة. 
ابدددر راي   حدددريا ف يددد  أنّددده بدددال   ّمدددالر بدددن يال دددخل )ر دددهللا هللا  تددده( ع دددالل ني  دددهللّا 

ادلددتتغ أخ ندال  دن انيكودخل   د  تدالذا بدظ: ع دالل    د  أربدط )  يه انيّ ى (  ))يال أتع 
 جوددخل بالنيبالفدد ا  عمددن جوددال احت ددخل احلدد ّ  هانيأددكّ ا  انيغو دد ا  اني مدد ا  د ددالب    دد  اجلوددالء



تدن شدّك بخلّتده ا  هتن بود  حدالد  دن انيخّلشدرا  تن  م  ن هللا انينّكخلها  ت   اني  مالءها 
 .(ٔ)ن ػلت  ((برا نيه تن اَّلّل تال َل يكا  انيترات ها  اْلتالِّن ع،خنته احل خلة

 هنا اني رر   انيت ب  كالل.ا  عمال ذكخلناله بيال* نيب ض آعالت انيغو    ن انيتوّكخله
انيطّيبددددغ اآنيدددده   ددددىته   دددد   ددددّيرنال زلّمددددر انيتدددد ّ ا  عددددىتها  ااحلمددددر َّللَّ رّب اني ددددالدلغ

 .انيطالهخلين
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