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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ةعوة للعودد

 لوان درويش 

انه كشهر رمضان املبارك ليه سبحإ، ونسبتها تعاىل اختصاصه ببعض األزمنة لنفسهمن ألطاف الباري سبحانه و   
 ."شهر هللا"ـاملسمى ب

في ف، أشرفهاشهر رمضان أفضل الشهور و   أن  ل  إ، الشهور هلل كل    و، م هللام هي أي  األي   كل    أن   يف حنيو    
ات للمحتاجني ان ابلعطي  ا على هللا املن  نسان ضيف  اإل حيل   - املغفرةشهر العفو والرمحة و  -رحاب هذا الشهر 

لجد  يف لرين والداعي للمقص  ، هم من نظره سبحانهئاتحيساة عن قل   ن على العاصني ابلتجاوزاملتحن  و ، السائلني
والغرتاف  الزاخرة ابلعطاي على مائدة الرمحةيف جملس الضيافة،  كنف العبادةإىل   ابلعودة املاضي تقصريهم انجب 

 ،)ص( األكرم النيب حضرة ،عادةإىل الس اهلادي كما أشار،  تعاىل بني يديه لذيذ املناجاةمن صنوف الطاعات و 
شهر هو ، املغفرةو  الرمحةليكم شهر هللا ابلبكة و إه قد أقبل ن  إها الناس "أي   املبارك: يف خطبة استقبال شهر رمضان 

رم غفران من ح   الشقي   ن  إضيافة هللا... فإىل  دعيتم فيه م.. هو شهرمه أفضل األي  أي  و ، عند هللا أفضل الشهور
 .1هللا يف هذا الشهر العظيم..."

عر ج على شروطه وآدابه ، هللا عن بركات شهر رمضان مع جابر بن عبد  يف حديث للنيب اهلادي )ص(و 
ا شاْهر  راماضاان ماْن صااما َناااراه  وا قااما ِوْرد   وقال: ِمْن لاْيِلِه وا عافَّ باْطن ه  وا فـاْرج ه  وا کافَّ ِلسااناه  خاراجا ِمْن  ا»يا جااِبر  هاذا

ا فاسرت  جابر من مثر  ذ ن وبِِه کاخ ر وِجِه ِمنا الشَّْهر« ات شهر رمضان وبشاراته وقال: »يا راس ولا اَّللَِّ ماا أاْحسانا هاذا
« فأجابه النيب   .2ماا أاشادَّ هاِذِه الشُّر وطا«يا جااِبر  وا » )ص( وقال:  اْلْاِديثا

ليغسل عن وجه القلب غبار  املغفرةمحة و ينهمل غيث الر  و ، عاءفتح أبواب الد  وت  ، جاءشرع سبل الر  ت   ،يف شهر هللا  
 ن  إي عبادي " ؛األقذار ا منفيخرج من الشهر الكرمي مطه ر  ، الصفاءالنقاء و إىل  يعيدهنوب وأدران املعاصي و الذ  
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أان أغفر هار و الن  ليل و ا بينكم فال تظاملوا. ي عبادي الذين ختطئون ابل  م  جعلته حمر  و ، لممت على نفسي الظ  حر  
 .3فاستغفرون أغفر لكم"،  أابيل  نوب ولالذ  

قلوبنا للحياة من ئ واليت هتي  ، مام اخلميين )قده( حول أمهية شهر رمضان املباركإلة الرؤوفة لاألبوي   من النصائحو 
م قالئل سيحل  شهر رمضان املبارك" جديد: م ،بعد أي  هللا إىل  توج هواوأصلحوا أنفسكم و  ،فك روا يف هذه األي 

ءاستغفروا من أعمالكم و  ،تعاىل خول يف شهر رمضان املبارك إذا كنتم قد ارتكبتم  وتوبوا قبل الد  ،سلوككم الس ي 
كم أن تصدر عنكم غيبة عو دوا الل سان على مناجاة هللا تعاىل. ،معاصي ل مسح هللا ذنب يف شهر هتمة و  ،إي 

 .4ضيافة الباريء تعاىل" يف دارابملعاصي يف احملضر الر بويب  و   رمضان املبارك فتتلو ثوا

وبه اليت ت عد  عني تكامله هي ذنواليت متنع من نضج قابلياته و  ،نسان حنو هللا تعاىلة يف سري اإلالعقبة األساسي   ،اإذ  
 .يف اْلقيقة الفرصة لتطهري النفس  شهر رمضان املبارك هوو   ،يمحاملخالفة للرب الر 

لألنوار اإلهلي ة   وأن يشر ع نوافذ قلبه ،ل يعرض عنهاالرب فيتعر ض هلا و على العبد أن يغتنم نفحات  ،يف شهر هللا
ة املتأتي ة من  اْلجب الظلماني  العقبة الكبى من دربه أي  وذلك برفع، غيث الرمحة اهلاطل من مساء األحدي ةو 

الباءة عن أدانس عامل إبعالن  و،  موافقتهإىل    جوع عن خمالفة اْلق  سبحانهوابلر ،  ذمائم الذ نوبكدورات املعاصي و 
 (قده)مام اخلميين وهذه هي التوبة الذي يقول اإل، اا وظاهر  اْلصن الربويب  ابطن  إىل  لتجاءوال، قبائحهاالطبيعة و 

بعد أن  ،فسروحانية النإىل  وع عن عامل املاد ةجوهي عبارة عن الر  ،"التوبة من املنازل املهم ة الص عبة بشأَنا:
 .5املعاصي"الذنوب و ة من جر اء  نور الفطرة بغشاوات ظلماني  الروحانية و ح جبت هذذه  

قرار ابجحافه حبق  ويل  اإللإلنسان من العرتاف جبرمه و  د  ل ب ،لح بعد الفراقولتحصل هذه العودة وي بم الص
ده سي   ى الذي علأان، أان صاحب الدواهي العظمى،  أراقبك يف املالءملنعمته "أان الذي مل أستحيك يف اخلالء و 
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قبول توبته"... ذنوبنا بني يديك نستغفرك  ا عفوه وراجي  ن يطرح ذنوبه بني يدي  رب ه آمال  . كما عليه أ6اجرتى..."
 .7شر ان إليك صاعد..."خريك إلينا انزل و ،  نعارضك ابلذنوبب إلينا ابلنعم و تتحب  ،  نتوب إليكاللهم منها و 

 ؟الّربأم من    التوبة من العبد

هي توبة الرب على  ،حصن الوصالإىل  اإليب من ساحة اهلجران وفيق الرابن للعبد للعودة و التالعناية اإلهلية و  إن  
 العبد اليت تلي توبة العبد.

أسر نفسه من  يعزم على فك   من هللا فيقوم برتكها و ا جتعله هاراب  كيف أَن  العبد عندما يعلم بقبح املعاصي و ف  
عائد بفضلك هارب منك و أان ي سيدي " ؛فح عن جرمهيطلب الص   و هللاإىل  ه حينها يتوبفإن   ،قيودها املؤملة

 .8ا"ن أحسن بك ظن  ز ما وعدت من الصفح عم  إليك متنج  

ه العبد ما توج  كل  و ، الندامةق لالحرتاق الباطين بنريان يوف  ة على العبد و التوفيقات اإلهلي  حينها تتواىل البكات و 
املقام الذي  إىل  ساعده ابلتوفيق للرجوعمحة و رجع عليه ابلر و ، ه هللا إليه بوجهها األوهام توج  هللا ماحي  إىل  بوجهه

فتني ابلدعاء و املمتثلة بتحريك اللسان والش -ذلك جبعل توبته الظاهرية و  ،ةكان فيه حبسب الفطرة األصلي  
 سبحانه ى برجوع اْلق  وهذا ما يسم   ،الرفعةهارة و عامل الطإىل  رجوع معنوية و مرتافقة مع حركة ابطني   -األذكار

ل عليه التفض  إبفاضة اخلريات عليه وإنزال البكات إليه و توبة هللا على العبد حيث يكشف له اْلقيقة أو ، العبد إىل 
 هلل كان هللا له".سبيل اإليب إليه "من كان  إىل    هداية قلبهبتعليمه و 

 ؟التوبة  حتصل  كيف

 حتصل التوبة أبمور ثالثة:

 .)حمبوبه( وهتلكه  ا بضرر الذنوب اليت حتجبه عن هللا سبحانههلا: معرفة العبد يقين  أو  

 .فه لفعل الذنوبأتس   وندم العبد لفوات احملبوب وا: أتمل  اثني  

 قصد العبد إىل:  ا:اثلث  
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 ترك الذنوب يف اْلال.-أ

 آخر العمر.إىل   العزم على عدم العودة إليها-ب

 اخلروج من املظامل عب قضاء ما فاته.-ج

جلالء القلب من ظلمات  يكفي ه للذا فإن   ،القصد يطلق عليها: التوبة، الندم ،ثالثة جمتمعة: العلمهذه األمور ال  
 آاثرها إبحالل نور الطاعات مكاَنا.  حمو جيبا  إن    ،العزم على عدم العود إليهاك و جمرد الرت   كدوراهتااملعاصي و 

الستغفار  إن   ،أتدري ما الستغفار ،كثكلتك أم  " :"أستغفر هللا" ه قال لقائل حبضرتهعن أمري املؤمنني )ع( أن      
، االثان العزم على عدم العود إليه أبد  و  ،دم على ما مضىهلا الن  أو   هو اسم واقع على ستة معان:و  ،ينيدرجة العل  

فريضة  كل  إىل   الرابع أن تعمدو  ،املخلوقني حقوقهم حىت تلقى هللا أملس ليس عليك تبعةإىل  والثالث أن تؤدي
حىت يلصق اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه ابألحزان إىل  اخلامس أن تعمد و  ،هاي حق  عتها تؤد  عليك ضي  

اعة كما أذقته حالوة املعصية عند ذلك أمل الط   السادس أن تذيق اجلسمو ، ينشأ بينهما ْلم جديد اجللد ابلعظم و 
 .9أستغفر هللا" تقول:

 ؟أحوال التائبني  كيف هي

وام من َنل العناية اإلهلية على الد  يستمد  ك هبذا اْلبل و فعلى العبد أن يتمس   ،مدد عنايتهالتوبة حبل هللا و  مبا أن  
ما حتص ل فكل   ،ةالصفاتي   ةمسائي  ياته األالرمحة لعدم تناهي جتل  سبحانه دائم املغفرة و  ذلك ألن اْلق  و  ،يف كل آن و 

ه جيب على العبد التوبة حىت قيل: إن   ،درجة فوقهاإىل  يعليه أن يتوب عنها للرتق   ،اخلريللعبد درجة من الكمال 
 يف كل وقت عن ذنب وجوده "وجودك ذنب ل يقاس به ذنب".

 يف وصف العباد التائبني: لقد قيلو 

فجن وا من غري  ،حزان  ا و سقوها مباء التوبة فأمثرت ندم  و  ،ا نصبوا أشجار اخلطاي نصب روامق قلوهبم"إن هلل عباد  
م هلم البلغاء الفصحاءو  ،ل بكمو  دوا من غري عي  تبل  و  ،جنون  مث  شربوا بكأس الصفاء ، رسولهالعارفون ابهلل و ، إَن 

استظل وا حتت و  ،جال فكرهم بني سراي حجب اجلبوتو  ،مث توهل ت قلوهبم يف امللكوت، ى البالءفورثوا الص ب عل

 

دار  )، حتقيق حمسن عقيل العيون يف املعارف واحلكم احلقائق يف حماسن األخالق، قّرة الفيض الكاشان، للمزيد، انظر،   9
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فاستعذبوا مرارة  ،علو  الزهد بسل م الورعإىل  حىت وصلوا ،فأورثوا أنفسهم اجلزع ،قرأوا صحيفة اخلطايدم و رواق الن
حىت  ،سرحت أرواحهم يف العالالمة و عروة الس  النجاة و حىت ظفروا حببل  ،استالنوا خشونة املضجع و  ،الرتك للدنيا

  ،حىت نزلوا بفناء العلم ،ردموا خنادق اجلزعو  ،عبوا جسور اهلوىو  ،خاضوا يف حبر اْلياةو  ،أانخوا يف ريض الن عيم
معدن راحة و ريض الإىل  أقلعوا بريح الن جاة يف حبر السالمة حىت وصلواوركبوا سفينة الفطنة و  ،استقوا غزير اْلكمو 

 .10الكرامة"و   العز  

منازل إىل  سافرواو  ،ما جاءهتم عناية الفضل تركوا الفضول"ل   أحوال التائبني: مم ا قيل عن بعض الفضالء يفو 
املعجون  ،ىاستعانوا يف سفرهم على سلوك الطريق بزاد التقو و ، كب السادات على خيل السعاداتو  ، الوصول

ضربوها وزجروها و  ،غري مولهاإىل  أجلموها بلجام منع اللتفاتيضة و خيلهم يف ريض الر راضوا و  ،توفيقمباء ال  
ذحبوا نفوس اهلوى و  ،غاية املىن يف ميدان الشوقإىل  كضوهار و  ،أعمال السوقعمال كوها إبحر  و  ،فيوط اخلو سب

طهور لنجاسات مباء الدموع الروها طه  و  ،طعنوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفةو  ،بسيوف املخالفة
قلوهبم من أمراض داووا و  ،هارة كالصالةالط  إىل  ت هلم العبادة املفتقرةحىت صح   ،رسائر الشرو الذنوب والعيوب و 

 .11تها بذكر هللا"أحيوا مي  و   ،اهأحرقوا أشجار خشبها بنار حزن القلب األو  و   ،اجلاهنيا و الد    حب  

املمتلئ ك اللتذاذ بشرب كأس حمبت  و  ،سرتكمقام غفرانك و إىل  لتجاءرمحتك والي .. وف فنا لورود ساحة إهل
 .قريب جميبمسيع الدعاء   كإن    ،كرمكجودك و طنا يف جنب  اْلسرة على ما فر  بدموع الندامة و 
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