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  شايد فردا دير باشد!

اش را گشـوده  وبهت يهها از آن خداوندي است كه سفر ترين ستايش زيباترين و لطيف
اي بـدان   پناهي يا گرسنه تا پايان هستي بماند. شايد كه دردمندي، بي هاتا در انتظار مهمان

به همراه پاكترين درودها و دعاهاي صميمانهه به رحمت جهانيان آن سـروش   روي آورد.
 آاليشش. ديو سياهي و تباهي بر كران تـاكران زنـدگي   پويان بي بشارت رهايي و تمامي ره

  اي باشد! اي نيست كه خالي از دامي يا توطئه بشريت سايه انداخته و لحظه
  

  صد هزاران دام و دانه ست اي خدا
  دمبــــدم مــــا بســــته دام نــــويم

ــارا  مــي ــاز و رهــاني هــر دمــي م   ب
  

  نـوا  ما چون مرغـان حـريص و بـي   
  هريكــي گربــاز و ســيمرغي شــويم

  نيـاز  رويـم اي بـي   سوي دامـي مـي  
  

  

اي خاموش ننشسته تا شايد ديگر شاهد سـعادت و   وردل لحظهبخت ك پرستان تيره شب
  شادماني نورخواهان نباشند!

  

  ليك در ظلمـت يكـي دزدي نهـان   
  ُكشــد اســتارگان را يــك بيــك مــي

  

ــي ــتارگان   م ــر اس ــت ب ــد انگش   نه
ــك  ــي از فل ــروزد چراغ ــه نف ــا ك   ت

  

  

كـران و   بـي نهايت تابي نهايت بـا انـواري    آن نور جاوداني از بي اما آگاه باش و بدان،
كوبد تا مـژده رهـايي بـه     روز مي بنياد خودپرستان تيره انتها بر تاج و تخت موهوم و بي بي

خوديافتگان سعادت طلب داده كه اي عزيزان و بندگانم نااميد نشويد و برخيزيد كه تنهـا  
  نيستيد.

  

  گــر هــزاران دام باشــد در قــدم   
ــيم  ــا مــا مق ــود ب   چــون عناياتــت ب

  

  هـيچ غـم   چون تو با مـايي نباشـد  
  بود بيمـي از آن دزد لئـيم  ن را كسي

  

  »موالنا رومي«
  

  شود كه نيازي به نور سعادت نداشته باشد؟! آيا كسي يافت مي
  شود كه اشتباه و خطا نكرده باشد؟! آيا انساني را يافت مي
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حال بازگرد كه سفره الهي براي پذيرايي از نادمان و گنهكاران همچنان گشـوده اسـت   
  و گرسنه خود را بر اين محفل بِزَن، شايد فردا دير باشد؟!برخيز و تشنه 

پـس تـو چـرا     مند خواهد بود؟! شناسي كه بداند تا كي از زندگاني بهره آيا كسي را مي
دهي كه گويا تا فردا خواهي بود؟! بدان كـه هرچـه بـار گناهـت      خود را آنچنان نشان مي

انگـاري   گارت غفلت كرده و سهلسنگين و پرخطر باشد نبايد از بازگشت به سوي پرورد
كني! زيرا آن خالق حكيمي كه ما را آفريده، بهتر از هركس ديگر از فطرت و توان ما آگاه 

شناسد. بدين سبب است كـه بـا برنامـه     ها را از طراحان آن بهتر مي ها و توطئه است و دام
يبـا رسـول رحمـت    سازد، بنگر كه چه ز ها را خنثي كرده و نابود مي توبه تمامي اين نقشه

 َوَلَجــاءَ  ِبُكْم، اهللاُ  َلَذَهبَ  ُتْذنُِبوا َلمْ  َلوْ  ِبَيِدهِ  نـَْفِسي َوالِذي«كشد:  اين برنامه نجات را به تصوير مي
  .)1(»َلُهمْ  فَـيَـْغِفرُ  اهللاَ  فَـَيْستَـْغِفُرونَ  يُْذنُِبوَن، ِبَقْومٍ 

يـد، حتمـاً خداونـد    كرد به كسي كه جانم در دست اوست، اگر شما گناه نمي (سوگند
آورد كـه گنـاه كننـد و بـه دنبـال آن از       قومي را مي» به جاي شما«برد و  متعال شما را مي

  نيز آنان را مغفرت كرده و ببخشد).خداوند متعال طلب بخشش و استغفار كنند تا او 
فهمان، تشويقي به گنـاه و معصـيت    اين حديث برخالف گمان بعضي از بيماران و كج

هاي پژمرده و نااميـد از   با بهترين الفاظ و كمترين عبارات توانسته است قلب نيست، بلكه
دهنـده    دارد و از جانب ديگر نشان كردن را به تولد و تحركي جديد وا بازيافتن و حركت

هاي آن خالق مهربان و دلسوز باشد كه هرگاه به  ميزان، دامنه، گسترش و فراگيري رحمت
گردان نخواهد بود، بلكه به سويت شتاب كـرده و   نه تنها روي او روي آوردي او نيز از تو

  ......با شادماني هرچه تمامتر در آغوشت خواهد گرفت
هـاي فراوانـي بـه زيـور طبـع آراسـته شـده و         در باب توبه و فضايل آن تاكنون كتاب

تـأليف محـدث   » كنندگان توبه«هركدام به نوعي به اين موضوع پرداخته اند به ويژه كتاب 
كـه در نـوع خـودش كتـابي بسـيار ارزنـده و گرانبهاسـت،         »ابن قدامه رحمه اهللا«بزرگ 

زبانـان فـراهم آورده تـا     آن به فارسي اين فرصت را بـراي فارسـي   يهخصوصاً كه ترجم
                                                             

  روايت كرده است. اين حديث را امام مسلم رحمه اهللا -1
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مند شوند. اما اي كاش در ترجمه آن، بررسي و تحقيق احاديث  بتوانند از حكايات آن بهره
شد و خوانندگان محترم احاديـث   ي وجود دارد ملحوظ ميهاي عرب همانگونه كه در چاپ

شناختند. تا در شناخت مفاهيم  ضعيف و موضوع در اين باب را از احاديث صحيح باز مي
ديني به كج راهه و خرافات و اباطيل نيفتند... اما اين كتابچه با وجود حجم كـم، توانسـته   

هاي  پناه و نافرمان را به رحمت ان بيها، بندگ است به بهترين وجه و در كوتاهترين عبارت
ترين احاديـث و   هاي موجود در دين را در صحيح الهي اميدوار ساخته و احكام و بشارت

هايي كـه متكـي بـر قـرآن و      ها به خوانندگان عرضه نمايد بويژه وجود چنين كتاب سخن
ي تحـت  باشد در اين بازار آشفته انديشه كه هر نوع جنس تقلبـي و بـدل   سنت صحيح مي

شود را بايد غنيمت شمرد، زيرا يافتن كاالهـايي   عنوان جنس اصلي به مشتريان عرضه مي
 اصيل و خالص از ميان هزاران ناخالص دشوار است و تا زماني كه بشـريت راه شـناخت  

بازان بدل ساز بيفتند سرنوشـتي   فروشان و حقه اصلي از بدلي را نشناسند و به دنبال دست
هرهـا را  هـايي كـه در جسـتجوي پـادزهر، ز     ند داشت. چه بسيار انسانبهتر از اين نخواه

  اند!!!... نوشيده و به هالكت رسيده
بله تنها راه نجات بشريت سرگردان در طول زمان، بازگشت صادقانه و عملي به كتاب 

هرگونـه پيرايـه، ظـاهر فريبـي،      بـدون  �خدا و سنت ثابت شده و صـحيح رسـول خـدا   
است و اين قانون الهي است كه يقيناً آنچه بعد از حق ميĤيـد (از   بيفري طلبي و مردم تفرق

  كند) چيزي جز گمراهي و سرگرداني نيست. حق عدول مي
اميدوارم پروردگار مهربان و بسيار آمرزنده اين ترجمه نـاتوان و غيـر دقيـق را كّفـاره     

ار دهـد و  اي از گناهان و اشتباهات اين بنده خطاكار، ضعيف الـنفس و عجـول قـر    گوشه
  پناهش بگرداند. سبب اميد و هدايت بندگان بي

در خاتمه شايسته است ضمن دعاي خير براي تمامي كساني كه در طول تاريخ احياگر 
توقع، دانشمند علوم اسالمي و حديث،  انديشه راستين دين بوده اند يادي از بنده ساده، بي

داشـته   رحمه اهللادكتر احمد سياد  حافظ قرآن، استاد عملي اخالق، عبادت، رفتار و آزادي
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باشم كه به حق توانست چشمان تاريك را به منبع نور و سعادت محمدي رهنمون سازد. 
  ».قبرش پرنور، پاداش گرامي و دعوتش پايدار و جاوداني باد«

  ابراهيم احرار خلف              

  هجري شمسي 78/  1/ 24                 
  هجري قمري 1419ذيحجه  28مطابق با             



  مقدمه

د أن إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشه
  .)1(ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

  

  فرمان داده است كه توبه كنند. ه خداوند بخشنده به تمامي مؤمناناين را بدانيد ك

﴿(# þθ ç/θ è? ’ n<Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ä3ª=yè s9 šχθ ßsÎ=ø� è? ∩⊂⊇∪﴾        :٣١[النور[  

هـايي كـه در برابـر خـدا      الفـت ن! همگي به سوي خـدا برگرديـد (و از مخ  اي مؤمنا«
  .»رستگار شويد –شايد  –ايد توبه كنيد) تا  داشته

و همچنين بندگانش را تنها به دو گروه تقسيم كـرده اسـت و در آنجـا گـروه سـومي      

﴿وجود ندارد. tΒuρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ çΗÍ>≈©à9    ]١١[احلجرات:              ﴾∪⊆⊆∩ #$

و  –دست برندارنـد   –اعمالي كه خالف برنامه الهي است  –شان  كساني كه از اعمال«
باز نگردند و توبـه نكننـد حتمـاً از سـتمگران و      –هاي او  به سوي پروردگارشان و برنامه

  .»باشند ظالمان مي
ـ   د و عصـيان و  االن زماني است كه بسياري از مردم از دين راستين خدا دور گشـته ان

نافرماني عمومي شده و انواع فساد گسترش يافته است. تا آنجا كه كسي باقي نمانده، مگر 

                                                             

كنـيم و   ها و تمجيدها ويژه خداوند متعال است، و فقط او را ستايش و تمجيد مي به راستي تمامي ستايش -1

توانـد او را گمـراه و    طلبيم، هركسي را كه پروردگار مهربان هدايت كند هيچكس نمـي  تنها از و ياري مي

رسد و شـهادت   فريادش نمي اي به كننده منحرف سازد و هركس را هم گمراه و سرگردان كند هيچ هدايت

گذار، محبـوب حقيقـي،    قانون اجابت كننده، ،دهنده ، شفادهنده، روزيدهم كه هيچ معبودي (فريادرس مي

باشد. و ايـن   شريك و هماورد مي همتا و بي حاكم، فرمانروا و....) وجود ندارد مگر اهللا كه تك و تنها و بي

» زديآضماد «شدن صحابه بزرگوار  مالت سبب مسلمانباشد، اين ج اش مي بنده و فرستاده �كه محمد 

شنيد. (مختصـر صـحيح مسـلم حـديث شـماره       �ها را مستقيماً از رسول خدا  شد آن هم زماني كه آن

409.(  
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ها آلوده شده است، جز آنـاني كـه خداونـد مهربـان      ها و پليدي آن كه به نوعي از آلودگي
  كند. شان مي شان كرده و حمايت حفاظت

هدايت و  –مگر آن كه نورش را پسندد واكراه دارد،  با وجود اين خداوند بخشنده نمي
ها  اند در اين حالت است كه بسياري از انسانرا فراگير ساخته و به پايان برس –اش  برنامه

يابند كه حقـوق   از خواب غفلت برخاسته و بسترهاي گناه و كوتاهي را رها كرده و درمي
اليف سسـتتي و  الهي را آنگونه كه سزاوارش بوده نشناخته و رعايت نكرده و در انجام تك

روي و عصيان و سركشي خـويش پشـيمان شـده و انگشـت      كوتاهي كرده اند و بر زياده
هاي آنان رو به سوي جـاده اصـلي و    گزند حاال زماني است كه كاروان ندامت بر دهان مي

كننـد. و از جانـب    مستقيمي كه روشنايي توبه در انتهاي آن است قصد كرده و حركت مي
زندگي پرمشقت و فشارهاي آن خسته و افسرده شده اند، پس آگـاه  ديگر، گروهي هم از 

هـا   هـا و بـدبختي   گردند تا بتوانند از تـاريكي  و هوشيارباش كه اينان نيز به دنبال راهي مي
  خارج شوند و به نور و آسايش و آرامش راه يابند.

كننـد كـه    يگردد كه گاه گمان م ي پديدار ميعاما در راه هر گروهي از اين كاروان موان
كنند، تعدادي از اين موانع در نفس و ضمير  بين آنان و توبه حائل شده و فاصله ايجاد مي

  باشند. باشند و تعدادي نيز در محيط بيروني و واقعيت زندگي موجود مي انسان مي
به خاطر اينگونه موانع اين كتاب را نوشتم به اميد آن كه بتواند هر پوششي را بردارد و 

هـاي   سبب شكست توطئهيا و د كن  بيانحكم آنرا يا  ، واي را برطرف كند و شبهه هر ابهام
  باشد.شيطان انگيز  هاي وسوسه و نابودي تالش

شمردن گناهـان و   دانستن و سبك ارزش در خطرات كماست اي  اين كتاب شامل مقدمه
نفسـي آن   هاي رواني و باشد، سپس به درمان به دنبال آن شرحي در مورد شرايط توبه مي

كنندگان براسـاس قرآنكـريم و سـنت صـحيح و      پردازد و در پايان فتواهايي براي توبه مي
  سخنان دانشمندان آورده شده است.

  



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    10 
    

خواهم كه مرا و برادران مسـلمانم را بـا ايـن     از خداوند متعال عاجزانه و خاضعانه مي
يي صـحيح و نيكـو و   مند سازد. مرا همين اندازه كه از جانب آنان دعـا  كلمات اندك بهره

همتـا اسـت كـه     نصيحتي صادقانه و راستين باشد كافي است. و تنها خداوند مهربان و بي
  بخشايد. مان را مي گناهان

  محمد صالح منجد

هـ . ق توسط  1409ربيع األول سال  27اصل اين كتابچه سخنراني است كه در 

  نويسنده ايراد شده است.



  هانشمردن گنا اي در خطر سبك مقدمه

كه اهللا عزوجل تمامي بنـدگان را در حكمـي    –خداوند به من و تو رحم كند  –بدان  
  اي خالصانه بكنند.واجب فرمان داده است كه توبه

﴿$pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθ ç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθs? %�nθ ÝÁ ‾Ρ...﴾          :٨التحرمي[  

  .)1(»اي خالصانه بكنيد... هديد و توبراي مؤمنان! به درگاه خدا برگ«
ابتدا خداوند بلندمرتبه مهلتي را براي توبه به ما بخشيده است آن هم دقيقاً زماني است 

 �رحمت مان شوند. رسول  مشغول ثبت اعمال در پرونده )2(»كرام الكاتبين«قبل از آن كه 
ْرفَــُع اْلَقلَــَم ِســت َســا«: فرمايد مي ــَماِل لِيـَ َصــاِحَب الش َعاٍت َعــِن اْلَعْبــِد اْلُمْســِلِم اْلُمْخِطــِئ، فَــِإْن نَــِدَم ِإن

َهــا أَْلَقاَهــا، َوِإال ُكتَِبــْت َواِحــَدةً   –بدانيــد كــه همــراه ســمت چــپ انســان « .)3(»َواْســتَـْغَفَر اَهللا ِمنـْ
از بنده و مسلمان  )4(قلمش را شش ساعت  –كند  اي كه اعمال بد انسان را ثبت مي فرشته

دارد، اگر او پشيمان شده و از خداوند متعال طلب بخشش و اسـتغفار كـرد    خطاكار برمي
  ».نويسد گذارد و گرنه يك گناه براي او مي قلمش را مي

 –لحظـه مـرگ    –اما مهلت بعدي، از زمان ثبت گناه تا قبل از فرا رسيدن اجل انسان 
  انسان ادامه دارد.

كه بـراي اهللا عظمـت، هيبـت و    ها امروز اين است  مشكل و مصيبت بسياري از انسان
كنند! كسي  شوند و شبانه روز با انواع گناهان نافرماني و عصيانش را مي شكوهي قائل نمي
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هـاي   انسـان در ديـوان   (خير)شان ثبت اعمال و رفتـار و نيـات   فهكرام الكاتبين فرشتگاني هستند كه وظي -2

  باشد. مخصوص مي

قـرار داده  » حسـن «روايت كرده انـد. و آلبـاني آن را   » شعب اإليمان«اين حديث را طبراني و بيقهي در  -3

  ).1209است (سلسلة األحاديث الصحيحة 

مـدت انـدكي از شـب يـا روز باشـد (لسـان       احتمال دارد همين ساعت مشهور شبانه روز باشد يا آن كه  -4

  و فيض القدير از مناوي).» سوع«العرب، ماده 



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    12 
    

شـمارد و مـثالً    بيني كه نزد خودش بعضي از گناهان صغيره را كوچك و ناچيز مـي  را مي
  د!دارني) زيادن با نامحرم و بيگانه چه اشكالي (دا كردن يا دست گويد: نگاه مي

ها و مطالب حرام و نامشروع در مجـالت و   كردن به عكس انسان امروز خود را با نگاه
كند تا آنجا كه تعدادي از مردم آنگاه  هاي عشقي سرگرم مي ها و داستان هاي زمان مجموعه

پرسـند: گنـاه آن    توجهي مي شوند با تحقير و بي بودن عملي يا رفتاري آگاه مي كه از حرام
  ؟! آيا از گناهان كبيره است يا صغيره؟!چه اندازه است

رحمـه  حال كه با اين واقعيت آشنا شدي بين آن و اين دو روايت را كه امام   بخاري 
  كند مقايسه كن: در كتاب صحيحش نقل مي اهللا

روزي بـا تعجـب و    �خادم و صحابي بزرگـوار رسـول خـدا     �مالك انس بن  -1
دهيد كه در نظرتان از مويي هم  ام ميشما امروز كارهايي را انج«گويد:  شگفتي مي

را عامـل   ها آن �باشد در حالي كه ما در زمان رسول خدا  ارزشتر مي نازكتر و كم
  ».دانستيم نابودي و هالكت خويش مي

در بـاره حالـت    �اين صحابي صادق و دانشمند رسول اهللا  �عبداهللا بن مسعود  -2
بينـد كـه    ن گناهانش را چنان ميمؤم«گويد:  مؤمنان و فاجران در مقابل گناهان مي

ترسـد كـه آن كـوه بـر روي او      گويا در زير كوهي عظيم نشسته است و هرآن مي
بينـد كـه از    سقوط كند. اما شخص فاجر و بدكار گناهانش را همانند مگسـي مـي  

گويـد: دور   كنـد (و مـي   گذرد و با دست آن را از خود دور مي اش مي جلوي بيني
  ».شو)!

توانند االن با خواندن  نگارند، مي ارزش مي اهان خويش را كوچك و بيآيا آناني كه گن
ِإياُكْم َوُمَحقَراِت «ميزان خطرات اين رفتارشان را محاسبه كنند!  �اين حديث رسول خدا

نُوِب، فَِإنَما َمَثُل ُمَحقَراِت الذنُوِب َكَمَثِل قـَْوٍم نـََزُلوا َبْطَن َواٍد، َفَجاَء َذا  ى الذِبُعوٍد، َوَجاَء َذا ِبُعوٍد، َحت
نُوِب َمَتى  َراِت الذُمَحق َزُهْم، َوِإن  َوِفي ِرَوايٍَة: »ِبَها َصاِحبـَُها تـُْهِلْكهُ  يُؤَخذُ َحَمُلوا َما َأْنَضُجوا ِبِه ُخبـْ

» ُجِل َحتَيْجَتِمْعَن َعَلى الر ُهننُوِب، َفِإنـَراِت الذاُكْم َوُمَحق1(»ى يـُْهِلْكَنهُ ِإي(.  
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  13  خواهم توبه كنم اما!!! مي
  

(از انجام گناهان كوچك برحذر باشيد، زيـرا مثـال گناهـان كوچـك هماننـد داسـتان       
آورند تـا   گروهي است كه در بياباني فرود آمده اند و كم كم قطعات كوچك چوب را مي

ايـن را   –هـا بـه خـوبي بپزنـد      هايشان را بر روي آتش آن آنقدر جمع كنند كه بتوانند نان
را نـابود و هـالك   گنـاه   آنكه هرگاه گناهان كوچـك محاسـبه شـوند صـاحب      –بدانيد 

  سازند).   مي
شرمي و عـدم   شدن با بي يادآور شده اند كه گاهي گناهان صغيره به علت همراه علماء

شـود يـا در    به گناهان كبيره ملحق مـي  ؛دانستن آن ارزش توجه به آن و ترس از خدا و كم
اي بـا   هـيچ گنـاه صـغيره   دين خاطر است كه گفته شده اسـت:  گيرد. ب رار ميها ق مرتبه آن

اي هم با استغفار و بخشش از آن وجـود   اصرار و تداوم آن وجود ندارد و هيچ گناه كبيره
گوئيم: نگاه نكن به كوچكي گناه، اما بنگر كـه   كسي كه حالش چنين است ميبه  .)1(ندارد

  كني. از چه كسي نافرماني مي
هاي صادق از آن بهره خواهند گرفت،  اگر خداوند بخواهد انساناين سخناني است كه 

شان سرگردان و آشـفته نبـوده و    كنند و در گمراهي كساني كه احساس گناه و كوتاهي مي
  كنند. شان اصرار نورزيده و پافشاري نمي بر باطل

  هاي الهي ايمان دارند: اين سخنان براي كساني است كه به اين پيام

﴿* ø⋅ Ém<tΡ ü“ÏŠ$ t6Ïã þ’ ÎoΤr& $tΡ r& â‘θ à� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊆∪﴾           :٤٩[احلجر[  

(اي پيغمبر) بندگان مرا آگاه كن كه من داراي گذشت زياد و مهر فراوان هسـتم (در  «
  .»حق كساني كه توبه بكنند و ايمان بياورند و كار نيك انجام دهند)

﴿¨β r&uρ ’Î1# x‹ tã uθèδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$# ∩∈⊃∪﴾           :٥٠[احلجر[  

                                                             

شـود و در اثـر نـدامت و پشـيماني و      يعني در اثر تكرار، گناه صغيره محو شده و به گناه كبيره تبديل مي -1

  شوند. ن كبيره محو شده و بخشيده مياستغفار هم گناها



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    14 
    

ايمـان) عـذاب بسـيار دردنـاكي اسـت (و       و اين كه عذاب من (در حق سركشان بـي «
  .)1(»هاي ديگر در برابرش عذاب نيست) عذاب
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  كردن و عوامل تكميلي آن شرايط توبه

اي بسيار بزرگ و با عظمت است و داراي اشارت و مفـاهيم عميقـي    كلمه توبه، كلمه
كنند كه فقط ذكر الفاظي بـر زبـان اسـت و     كه بسياري گمان ميباشد، نه آنگونه است  مي

  سپس باز تداوم و ادامه گناه! در اين پيام الهي اندكي بينديش!

﴿Èβ r&uρ (#ρã�Ï� øó tFó™$# ö/ä3 −/ u‘ §ΝèO (# þθç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) ﴾              :٣[هود[  

ـ    «  )1(»د)اين كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به سـوي او برگرديـد (توبـه كني
  باشد. بيني كه توبه در اينجا امري اضافه بر استغفار مي مي

علمـا  باشـد. بـدين سـبب     اين را بدان كه هر كار بزرگي به ناچار نيازمند شرايطي مـي 
باشد ذكر كـرده انـد. ايـن مـوارد      شرايطي را كه برگرفته از آيات قرآن و سنت صحيح مي

  ها است: يادآوري تعدادي از آن
  كشيدن و ترك آن. درنگ از گناه دست له و بياول: بالفاص

  دوم: ندامت و پشيماني بر آنچه كه گذشته است.
  سوم: ارده و تصميمي قاطع و جدي بر عدم ارتكاب آن گناه.

چهارم: بازگرداندن حقوق آناني كه مورد ظلم واقع شده اند يا درخواسـت بخشـش و   
  حاللي از آنان.

صميمانه و صادقانه  –اي نصوح  ا براي شرايط توبههمچنين دانشمندان موارد ديگري ر
آوريم: اول: ايـن كـه تـرك گنـاه      ها را به همراه مثال مي بيان داشته اند كه تعدادي از آن –

فقط براي اهللا باشد نه چيز ديگري، مانند: نداشتن توانايي بر انجام آن گناه يا بازگشت بـه  
 )2(م. بـه عنـوان مثـال: تائـب    ان و سخنان مـرد آن حالتي كه قبالً بوده است، يا ترس از زب

كنـد يـا    شود كسي كه گناه را به خاطر مقام و شهرتش در بين مردم تـرك مـي   ناميده نمي
  به خاطر آن گناه از شغل و كارش اخراج گردد. ممكن است
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  كند. كسي كه توبه مي -2



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    16 
    

شود كسي كه گناه را به خاطر بهداشت و سالمتي و نيروي جسـماني   تائب ناميده نمي
هاي واگير  كند. مانند كسي كه عمل زنا و فحشاء را به علت بيماري ك مياش تر و روحاني

كند يا آن كه اين عمل جسم و حافظه او را ضعيف و ناتوان  كننده ترك مي كشنده و ناتوان
  كند. مي

شود كسي كه دزدي و سرقت را به خاطر آن كه راهي براي نفـوذ بـه    تائب ناميده نمي
تواند گاو صـندوقي را بـاز كنـد و يـا آن كـه از       ا آن كه نميكند ي يابد ترك مي منازل نمي

  ترسد. نگهبان و پليس مي
شـود كسـي كـه گـرفتن رشـوه را بـه خـاطر تـرس از آن كـه مبـادا            تائب ناميده نمي

  كند. باشد ترك مي) دادن و گرفتن عمل رشوه(دهنده از گروه پيكار با ارتشاء  رشوه
دن و اعتياد به ترياك و سيگار و سـاير مـواد   خور شود كسي كه شراب تائب ناميده نمي

كنـد. همچنـين تائـب     شدنش تـرك مـي   مخدر را به خاطر فقر و عدم توان مالي يا مفلس
عـاجز و   استاش  شود كسي كه از انجام عمل گناهي كه خارج از توان و اراده ناميده نمي
گفـتن را   كه توان سخنشود  باشد، مانند دروغگو آن هنگامي مبتال به بيماري مي ناتوان مي

دهد يا زاني و بدكاري كه قدرت و توان جنسي بـر همخـوابگي را از دسـت     از دست مي
  دهد. اي اعضاي بدنش را از دست مي دهد يا سارق و دزدي كه بر اثر حادثه مي

اي جز پشيماني و ندامت ندارند و بايد آرزوي معصيت و گنـاه   البته اين افراد باز چاره
خارج كنند و بر آنچه كه گذشته است تأسف و اندوه بخورنـد بـدين سـبب    شان  را از دل

پشـيماني خـودش توبـه    «يعنـي   )1(»النــَدُم توبــةٌ «فرموده اسـت:   �است كه رسول رحمت 
  ».باشد مي

اين را بدان كه خداوند شخص عاجز و ناتواني را كه آرزوي گناه دارد و آن را به زبان 
را  �آورد. آيا اين سخن رسـول خـدا   ل آن گناه، پايين ميعافآورد مقامش را به اندازه  مي

  اي! نشنيده
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  17  خواهم توبه كنم اما!!! مي
  

َيا ِإنَما« نـْ هُ  َرزََقهُ  َعْبدٍ  نـََفٍر، ِألَرْبـََعةِ  الدِقي فـَُهوَ  َوِعْلًما َماًال  اللُه، ِفيهِ  يـَتهِ  َويـَْعَلمُ  رَِحَمُه، ِفيهِ  َوَيِصلُ  رَبِلل 
  :يـَُقولُ  ،النـيةِ  َصاِدقُ  فـَُهوَ  َماًال  يـَْرزُْقهُ  َوَلمْ  ِعْلًما اللهُ  َرزََقهُ  َوَعْبدٌ  َمَناِزِل،ال بَِأْفَضلِ  فـََهَذا َحقا، ِفيهِ 

 يـَْرزُْقهُ  َوَلمْ  َماًال  اللهُ  َرزََقهُ  َوَعْبدٍ  َسَواٌء، فََأْجُرُهَما ،بِِنيِتهِ  فـَُهوَ  ،ُفَالنٍ  ِبَعَملِ  َلَعِمْلتُ  َماًال  ِلي َأن  َلوْ 
 فـََهَذا َحقا، ِفيهِ  ِللهِ  يـَْعَلمُ  َوَال  رَِحَمُه، ِفيهِ  َيِصلُ  َوَال  رَبُه، ِفيهِ  يـَتِقي َال  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َماِلهِ  ِفي َيْخِبطُ وَ  ا،ِعْلمً 

 ،ُفَالنٍ  ِبَعَملِ  ِفيهِ  َلَعِمْلتُ  اًال مَ  ِلي َأن  َلوْ : يـَُقولُ  فـَُهوَ  ِعْلًما َوَال  َماًال  اللهُ  يـَْرزُْقهُ  َلمْ  َوَعْبدٍ  الَمَناِزِل، ِبَأْخَبثِ 
  .)1(»...َسَواءٌ  َفِوْزرُُهَما ،بِِنيِتهِ  فـَُهوَ 
  جز اين نيست كه دنيا از آن چهار نفر است:«
و او نيـز بـه خـاطر آن از     )2(اي كه خداوند بـه او ثـروت و علـم داده اسـت      بنده -1

آورد (و  اي مـي را به جـ  )ارتباط خويشاوندي(ترسد و صله رحم  پروردگارش مي
داند كه خداوند در آن حقي دارد، چنين فـردي   كند) و مي حق نزديكانش را ادا مي

  ها قرار دارد. در باالترين و بهترين جايگاه
اي كه خداوند به او علم و دانش ارزاني داشته و اما ثروتي نداده اسـت، ولـي    بنده -2

هماننـد فـالن شـخص     داشتم حتماً گويد: اگر ثروت مي نيتش صادقانه است و مي
كردم، پس او نيز براساس نيتش محاسـبه خواهـد شـد و     (عالم ثروتمند) عمل مي

هـا   پاداش اين دو فرد مساوي است. (اين شخص نيز در باالترين و بهترين جايگاه
  قرار دارد).

اي كه خداوند به او ثروت داده، اما علم و دانش ارزاني نداشته است، پـس در   بنده -3
رود بــدون دانــش و آگــاهي و بــدون آن كــه از  ه و فــرو مــيثــروتش غــرق شــد

ارتبـاط   –پروردگارش در ارتباط با آن ترس و بيمي داشته باشـد، و صـله رحـم    
داند كه  كند) و نمي آورد (حق نزديكانش را ادا نمي را به جاي نمي –خويشاوندي 

                                                             

ـ      اين روايت را امام احمد ذكر كرده اسـت و ترمـذي   -1 ب و آن را صـحيح قـرار داده اسـت (صـحيح الترغي

 ).9/  1الترهيب 

دهد و توسط آن حقوق خدا و ديگران  علم در اينجا دانشي است كه انسان حالل را از حرام تشخيص مي -2

  (م). .باشد هرچيز ديگر در دست انسان به عنوان امانت و آزمايش مي داند كه ثروت و شناسد و مي را مي
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ــابراين، چنــين فــردي در پســت  –ثــروت  –خــدا در آن  ــرين و  حقــي دارد. بن ت
  ها قرار دارد. ترين جايگاه يفكث

گويـد: اگـر ثـروت     اي كه خداوند به او نه ثروت داده است و نه علمي، و مي بنده -4
كـردم، او نيـز    عمـل مـي  » علـم  ثروتمنـد بـي  «داشتم حتماً همانند فالن شخص  مي

براساس نيتش محاسبه خواهد شد و اين دو فرد در بار گناه مساوي هستند. (ايـن  
  ها قرار دارد). ترين جايگاه رين و كثيفت شخص نيز در پست

  هاي گناه را احساس كند. زشتي و زيان دوم:
اين بدان معنا است كه هنگام توبه صحيح و راسـتين امكـان نـدارد انسـان آنگـاه كـه       

آورد احساس لذت و شادماني كرده يـا آرزو كنـد كـه در     گناهان گذشتهايش را به ياد مي
  يش تكرار شود.اي برا واقعه آينده نيز چنين

هاي زيادي را  زيان» الَفوائد«و كتاب » الداء والدواء«در كتاب  ابن َقيم جوزي رحمه اهللا
  ها عبارتند از: براي گناهان برشمرده است كه بخشي از آن

 -3وحشت و تنهايي درون جان و قلـب انسـان.    -2شدن از دانش و علم.  محروم -1
شـدن از اطاعـت و    محـروم  -5ي و نـاتواني بـدن.   سسـت  -4سخت و دشوارشدن كارهـا.  

شـدن سـينه و    تنـگ  -8شـدم توفيـق.    كـم  -7رفتن خير و بركت.  از بين -6فرمانبرداري. 
شـدن   ارزش كـم  -11اعتياد به گناهان.  -10شدن گناهان.  زايش و افزون -9حوصلگي.  بي

هارپايـان بـر   نفـرين و لعنـت چ   -13شـدنش نـزد مـردم.     ارزش كم -12گناهكار نزد اهللا. 
بـر قلـب مهـر     -15شـدن).   پوشيدن لباس ذلت و خواري (خوار و خفيف -14گناهكار. 

 -17شدن و قبولي دعاها.  عدم پذيرفته -16خوردن و قرارگرفتن در نفرين ابدي و لعنت. 
 -19رفتن شرم و حيـا.   از بين -18رفتن غيرت.  گسترش فساد در خشكي و دريا و از بين

ايجـاد   -21هـا.   ها و باليا و مصـيبت  فرود غم -20 ها. شدن نعمت رچيدهپذيرفتن و ب پايان
هـاي شـيطان.    افتـادن در اسـارت و دام   -22ترس و وحشت در قلب نافرمان و گناهكار. 

  عذاب دردناك و جاوداني آخرت. -24عاقبت به خير نشدن.  -23
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كلي از هر گناهي دهد كه به طور  اين شناخت بنده از گناهان او را در شرايطي قرار مي
  دوري گزيند.

شود از گناهي به گنـاهي   ها ذكر مي ها به عواملي كه تعدادي از آن اما گروهي از انسان
  سازند: ديگر روي آورده و خود را به نوعي ديگر آلوده مي

 پندارند كه آن گناه، جرم و كيفرش سبكتر است. مي -1

تـر   هوت در آن قـوي دهـد و شـ   نفس انسان به آن گناه تمايل بيشـتري نشـان مـي    -2
 باشد. مي

باشد برخالف گناه و  تر مي تر و آسان شرايط براي انجام آن گناه از گناه قبلي فراهم -3
نافرماني كه نياز به آمادگي و تجهيزات دارد و اسباب و شرايط آن حاضر و فراهم 

 باشد. و فراوان نمي

ايي از آنـان  شـوند و بـراي او جـد    زيرا دوستان و همنشينانش مرتكب آن گناه مي -4
 باشد. بسيار دشوار و ناگوار مي

و يارانش سبب شـهرت   گاهي گناه و نافرماني مشخص براي فرد در ميان دوستان -5
گردد، و براي او سخت خواهد بود كه آن شرايط ظاهراً خـوب   و مقام و پست مي

 كند. همانگونه را از دست بدهد. و بنابراين، در انجام آن گناه اصرار و پافشاري مي
شـرارت، قاچـاق، تروريسـتي،     و باندهاي ها كه اين اتفاق در ميان بعضي از گروه

شاعر زاهد و ناصح » ةابو العَتاهي«به عنوان مثال، روزي  آيد. فساد و تباهي پيش مي
شرم و گستاخ بود نصيحت كرده و بـه خـاطر    و واعظ، ابوُنواس را كه شاعري بي

ابوُنـواس در جـواب او ايـن    «رد، اما پروائيش در عصيان سرزنش ك گستاخي و بي
  ابيات را سرائيد:

  

  أترانـــــــــــــــي يـــــــــــــــا عتـــــــــــــــاهي
ـــــــي مفســـــــدا بالنســـــــك   أتران

  

  تاركـــــــــــا تلـــــــــــك المالهـــــــــــي
  عنــــــــــــــد القــــــــــــــوم جــــــــــــــاهي

  
  

  ها را رها كنم! آيا تو معتقدي اي ابو العتاهيه كه من اين رفتار و سرگرمي
  باشم! ه و مقام ميبيني مرا كه با فاسدگردانيدن عبادات در نزد قوم داراي جا آيا نمي
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  بنده سريعاً توبه كند. سوم:
  باشد كه نياز به توبه دارد. زيرا تأخير در توبه خودش نوعي گناه مي

  اش و نقايص آن بترسد. از قبولي توبه چهارم:
اش پذيرفته شده و نسبت به رفتارش مغـرور گـردد و خـود را از     قطعاً نپذيرد كه توبه

! (زيرا تنهـا زيانكـاران و كـافران هسـتند كـه خـود را از       مكر و عذاب الهي در امان بداند
  بينند). عذاب الهي در امان مي

كردن آنچه كه از حقوق الهي از دست رفته اسـت. اگـر    آوردن و اصالح به جاي پنجم:
هايي كه در گذشته پرداخت نكرده است و يـا   برايش امكان داشته باشد. مانند دادن زكات

  ازمندان و نزديكان نداده است.آن صدقاتي كه از حقوق ني
مكان و محل گناه را ترك كند، هرگاه احتمال آن برود كه وجودش در آن محل  ششم:

  سبب شود، براي بار ديگر در آن گناه و معصيت بيفتد.
  كنند، ترك گويد. كساني را كه او را بر انجام گناه ياري مي هفتم:

هـاي   رفته شده اسـت كـه در فصـل   (اين مورد و مورد قبلي از حديث قاتل صد نفر گ
  بعدي ماجراي آن خواهد آمد).

  فرمايد:  پروردگار متعال مي

﴿âHξ Åz F{$# ¥‹ Í×tΒöθ tƒ óΟ ßγàÒ ÷èt/ CÙ÷è t7Ï9 <ρ ß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9    ]٦٧[الزخرف:             ﴾∪∠∌∩ #$

  .)1(»دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزكاران –قيامت  –دوستان در آن روز «
تان بد در روز قيامت يكديگر را نفرين و لعنـت خواهنـد كـرد، بـدين سـبب اي      دوس

تو بايد از دوستان و رفيقان بـد جـدا شـوي و آنـان را رهـا كنـي و        –تائب  –كننده  توبه
دورشان بيندازي و با ايشان قطع ارتباط كني و شديداً از آنان برحذر باشي، اگر از دعوت 

ادا شيطان تـو را در پنـاه خـودش قـرار دهـد و بـا انـواع        آنان عاجز و ناتوان بودي. و مب
ها، بازگشت به نزد دوستان و رفقايت را برايت آراسته گرداند از بـاب   ها و فريب وسوسه
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داني تو ضعيف هستي و توان مقابله  اين كه بايد دعوت را پذيرفت آن هم در حالي كه مي
االت فراواني است كه افراد به سـبب  و مقاومت در برابرشان و گناه را نداري! در اينجا ح

  افتند. شان با دوستان گذشته مجدداً به گناه و معصيت مي رابطه
هـاي   باشد، مانند نوشيدني بردن اسباب حرام و مواد حرامي كه نزدش مي از بين هشتم:

حرام (شراب و...)، مواد مخدر (هروئين، ترياك، سيگار، تنبـاكو، حشـيش و...) و ابـزار و    
هاي حرام  هاي سرگرمي و موسيقي (عود، ني، گيتار و دوتار و...) و تصاوير و فيلم دستگاه
كننده. اينچنـين اسـت كـه     هاي تحريك هاي عشقي و زشت و مجسمه ها و داستان و رمان

  ها الزم و ضروري است. شكستن و نابودساختن و سوزاندن آن
خواهد  باشد. و مي مستقيم مي كه در آستانه راه راست و –اي  كننده توبه –تائبي  مسأله:

هاي جاهليتي كه بر تن داشـته اسـت، بيـرون     در اين راه استقامت بورزد بايد تمامي لباس
هايي وجود دارد  چه بسيار داستان آورد. (خود را از رفتارها و ابزارهاي جاهلي رها سازد).

ه كنـار كشـيده و   كه افراد تائب به خاطر وجود اين مواد و وسايل حرام در نزدشان از توب
با سر درگمي و ضاللت سقوط كرده اند. (از خداوند بخشنده و مهربان پايـداري و   مجدداً

  طلبيم). استقامت را عاجزانه مي
پيكار با نفس و شيطان ياري  دوستان صالح و خيرخواهي برگزيند تا او را در اين نهم:

بر شركت در حلقات ذكر الهـي  اين دوستان بايد جاي دوستان بد را بگيرند و بسيار  كنند.
و مجالس علم حريص باشد و تمامي اوقاتش را با امور مفيد و سودمند پر كند تـا آن كـه   

  اش بيندازد. مبادا شيطان وقت خالي را پيدا كرده و او را به ياد گذشته
به جسم و بدنش توجه كند، بدني كه آن را با اعمال و رفتار و خوراك حـرام و   دهم:

ورش داده است. بنابراين، بايد تمامي توانش را در راه اطاعت و فرمـانبرداري  نامشروع پر
از خدا قرار دهد و بكوشد تا روزي حالل به دست آورد كه با آن بتواند گوشت، پوسـت  

  و خون پاك را جايگزين پيكر پرورش يافته در حرامش بكند.
قبل از طلوع خورشيد و  )لحظه احتضار(توبه بايد قبل از خرخركردن دم مرگ يازدهم:

  از مغرب باشد.
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آن صدايي است كه هنگام پرواز و خروج روح از بدن در حلـق   )غرغره (گرخرخرم
مرگ انسـان   –شود. در اينجا منظور آن است كه توبه بايد قبل از قيامت صغري  ايجاد مي

ْبلَ  اهللاِ  ِإَلى َتابَ  َمنْ «فرمايد:  در اين موارد مي �و قيامت كبري باشد. رسول رحمت  –  َأنْ  قـَ
  .)1(»ِمْنهُ  اهللاُ  قَِبلَ  ،يـَُغْرَغرَ 
هركس قبل از آن كه به حالت احتضار بيفتد و نفسش بـه غرغـره بيفتـد توبـه كنـد،      «

  ».پذيرد اش را مي خداوند متعال توبه
  .)2(»َعَلْيهِ  اهللاُ  َتابَ  َمْغرِِبَها، ِمنْ  الشْمسُ  َتْطُلعَ  َأنْ  قَـْبلَ  َتابَ  َمنْ «
توبه كند و بـه   –قيامت كبري  –بل از آن كه خورشيد از مغربش طلوع كند هركس ق«

  ».خداي روي آورد خداوند متعال نيز توبه او را پذيرفته و به او روي خواهد آورد

                                                             

 ).6132وايت كرده اند (صحيح الجامع آن را ر رمذيو ت امام احمد -1

 روايت كرده است. اين حديث را امام مسلم -2



  اي بسيار بزرگ! توبه

را  �هـاي كـاروان اول ايـن امـت، صـحابه رسـول اهللا        هـايي از توبـه   در اينجا نمونه
  آوريم. مي

 آمـد و گفـت:   �نزد رسول رحمت  »ماعز بن مالك أسلمي«كند كه  مي نقل �بريده 
ام، حـال   شـده  –فحشـاء   –اي رسول خدا! من بر خويشتن ستم كرده و مرتكب عمل زنا 

او را  �ولـي ايشـان    –حد شـرعي را بـر مـن اجـرا كنـي       –خواهم مرا پاك گرداني  مي
و گفت: اي رسول خدا! مـن   رفت �داً به نزد آن حضرت فرداي آن روز مجد بازگرداند.

به  �ام اين بار نيز او را براي بار دوم برگرداند. پس رسول رحمت  مرتكب عمل زنا شده
نزد قومش كسي را فرستاد و پرسيد: (آيا او از نظر عقلي داراي مشكلي اسـت؟ و يـا آيـا    

  پذيريد؟) شما سخنان او را نمي
ـ     ده ايـم و او را از افـراد صـالح و    گفتند: ما از او چيزي جز دانـايي و عقـل كامـل ندي

باز بـه سـوي قـومش     آمد، �براي بار سوم نزد آن حضرت » ماعز«بينيم.  نيكوكارمان مي
كسي را فرستادند و از احواالتش سؤال كردند، ولي آنان خبر دادنـد كـه مـوردي را در او    

م آمـد.  اي بـار چهـار  مشاهده نكرده اند و آسيبي هم به عقلش نرسيده است. زماني كه بر
سنگسـار شـود و    –فرمـان داد تـا رجـم     �و حفر شد، سپس رسول خدا گودالي براي ا

  ».سنگسار شد
آمد و گفت: (اي رسول خدا! من مرتكب عمـل  » ةغامدي«گويد: زني به نام  در ادامه مي

او را بازگرداند، فردا كه شد، گفت: اي رسـول   �ام، مرا پاك گردانيد. ولي ايشان  زنا شده
را بازگردانيديد، » ماعز«گردانيد، همانگونه كه  گردانيد؟ شايد مرا باز مي ا مرا برميخدا! چر

نه، اما برو تا زمـاني  «فرمود:  �باشم، رسول رحمت  مي –حامله  –سوگند به خدا! باردار 
گويد: زماني كه فرزندش را به دنيا آورد، نـوزادش را در   مي». كه فرزندت را به دنيا آوري

اي پيچيده بود آورد و گفت: او را به دنيا آوردم، ولي باز رسول رحمت  پارچه حالي كه در
زماني كـه پسـرش را از شـير    ». خورد، شير بده فرمود: برو و او را تا زماني كه شير مي �

ايـن   �بازكرد كودك را در حالي تكه ناني در دستش بود آورد و گفت: اي رسـول خـدا   
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كودك را به يكي از  �خورد، ايشان  ام و غذا مي گرفته فرزندم است كه اآلن از شير بازش
اش كنده شـد و بـه مـردم     مردان مسلمان سپرد سپس فرمان داد و گودالي براي او تا سينه

به طرف سـنگي رفـت و   » �خالد بن وليد«فرمان داد و سنگسارش كردند. در اين لحظه 
آن زن را دشنام داد. پيـامبر  آن را به سرش زد در نتيجه خون بر چهره خالد پاشيده شد و 

(كمي درنگ كن خالد! و عجله نكن! سوگند دشنام او را شنيد و در جواب فرمود:  �خدا
اي كرد كه اگر مأمور مالياتي كـه بـه    دست اوست، آن زن چنان توبه به كسي كه جانم در

س سـپ  )1(شـد)  كرد حتماً بخشـيده مـي   گيرد آنگونه توبه مي زور و ستم از مردم خراج مي
  ».فرمان داد و بر او نماز خواند و دفن گرديد �رسول خدا 

كني  گفت: اي رسول خدا! او را سنگسار مي �در روايتي آمده است كه عمر فاروق 
 ُقِسَمتْ  َلوْ  تـَْوبَةً  َتاَبتْ  َلَقدْ «فرمود:  �خواني، ولي رسول رحمت  آنگاه نماز هم بر وي مي

ُهْم، يَنةِ اْلَمدِ  َأْهلِ  ِمنْ  َسْبِعينَ  بـَْينَ   للهِ  ِبنَـْفِسَها َجاَدتْ  َأنْ  ِمنْ  َأْفَضلَ  َشْيًئا َوَجْدتَ  َوَهلْ  َوِسَعتـْ
 َوَجل2(»َعز(.  

اي كرده است كه اگر ميان هفتاد تن از ساكنان شـهر مدينـه    به راستي كه او چنان توبه«
يا تـو چيـزي   آ» اي عمر«داد.  كرد و تحت پوشش قرار مي شد آنان را كفايت مي تقسيم مي
يابي كه كسي تمام وجودش را به خداوند بلندمرتبـه و بـا عظمـت     تر از اين مي با فضيلت

  ».ببخشد و تقديم كند
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  كند توبه تمامي گناهان ماقبل را از بين برده و پاك مي

خواهم توبه كنم، ولي چه چيـزي بـراي مـن بخشـش و      مي ممكن است كسي بگويد:
، آنگاه كه توبه كنم در حالي كه من رغبت بسـياري بـه   كند مغفرت خداوند را تضمين مي

روش و راه مستقيم و حق دارم و با توجه به اين كه احساس شك و دودلي در من ايجـاد  
  كنم؟! بخشايد، حتماً توبه مي شود و اگر بدانم كه خداوند مرا مي مي

كـه   گذر درست همان چيزي است گويم: آنچه كه در احساس و درون تو مي به او مي
  گذشته است. �هايي قبل از تو، همچون صحابه بزرگوار رسول خدا  در جان انسان

گـذرد از بـين    اگر در اين دو روايت با يقين بيندشي، حتماً آنچـه كـه در درونـت مـي    
  ».اگر خداوند بخواهد«خواهد رفت. 

را از زبـان خـودش    �شدن عمرو بن العـاص  امام مسلم داستان مسلمان روايت اول:
  كند: ين نقل مياينچن
آمـدم و   �زماني كه پروردگار، اسالم را در قلبم عزيز و محبوب گردانيد، نزد پيامبر «

شـان را دراز كـرد آنگـاه مـن      گفتم: دستت را بده تا با تو بيعت كنم، ايشان دست راسـت 
  فرمودند: (تو را اي عمرو چه شده است؟). �نمودم، پيامبر  دستم را جمع
فرمود: چه شرطي؟ گفتم: شرطم اينست كه بخشـيده   بگذارم. خواهم شرطي گفتم: مي
ْسَالمَ  َأن  َعِلْمَت يَا َعْمرو َأَما«شوم، فرمود:  َلُه؟ َكانَ  َما يـَْهِدمُ  اْإلِ َلَها؟ َكانَ  َما تـَْهِدمُ  اْلِهْجَرةَ  َوَأن  قَـبـْ  قَـبـْ

 َوَأن  َلُه؟ َكانَ  َما يـَْهِدمُ  اْلَحج   .»قَـبـْ
اي عمرو كه اسالم هرآنچه را كـه قبـل از آن اسـت نـابود و پـاك       داني آيا نمي«يعني: 

كند و همچنين حـج هـم    باشد نابود و پاك مي كند و هجرت آنچه را كه قبل از آن مي مي
  ».كند باشد محو و نابود مي هرآنچه قبل از آن مي

كند كه تعدادي از مشركان  روايت مي بامام مسلم از عبداهللا بن عباس روايت دوم:
 �كشتار بسيار كرده و به كثرت مرتكب زنا و فحشاء شده بودنـد، نـزد رسـول خـدا      كه

كني بسيار نيكو و خوب اسـت،   گويي و به سوي آن دعوت مي آمده و گفتند: آنچه كه مي
  تل و زنا و... انجام داده ايم چيست؟!قدادي كه كفاره آنچه از  كاش به ما خير مي
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   :در جواب، اين آيات قرآن نازل شدند

﴿tÏ% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è=çFø)tƒ }§ø� ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# tΠ§�ym ª! $# āωÎ) 

Èd, ys ø9$$ Î/ Ÿωuρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4  tΒuρ ö≅yèø� tƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $YΒ$ rOr& ∩∉∇∪﴾             :٦٨[الفرقان[    

خواننـد و جـاني را خداونـد     و آنان كه با خداوند معبودي ديگر را به (نيـايش) نمـي  «
كنند. و هركس چنـين كنـد     كشند و زنا نمي (كشتنش را) حرام كرده است جز به حق نمي

  .)1(»خورد دشوار برمي» كيفري«به 

$ö≅è% y“ÏŠ *﴿و به دنبالش اين آيه نازل شد:  t7Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θèù u�ó� r& #’n? tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? 

ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!   ]٥٣[الزمر:                   ﴾ #$

(اي پيامبر! از سوي من) بگو: اي بندگاني كه بر خود اسراف كـرده ايـد، از رحمـت    «
  .)2(»خدا نااميد نشويد...

                                                             

 .464برگرفته شده از ترجمه قرآنكريم از استاد مسعود انصاري صفحه  -1

 .366استاد انصاري صفحه  ترجمه قرآنكريم، از -2



  بخشد؟ آيا خداوند متعال مرا مي

طوري كه از هـيچ  خواهم توبه كنم اما گناهانم بسيار زياد است  گويي، مي * گاهي مي
ور شـده و آن را انجـام    ، مگر آن كه در آن غوطـه امنكردهفرو گذار عمل فحشاء و زشتي 

دانـم   ام، نمي شدهمرتكب  را رسيده باشد، آنرسيده يا نام و حتي گناهي كه به خيالت  داده
  ام ببخشايد يا نه؟! آيا ممكن است خداوند آنچه را كه در آن ساليان طوالني انجام داده

ا مشكل تو نيست، بلكـه مشـكل بسـياري از    گويم: اين تنه اي برادر بزرگوار! به تو مي
آورم كه يك بار سؤالي را  خواهند توبه كنند. برايت مثالي از جواني مي كساني است كه مي

اينگونه مطرح كرد، او از ابتداي نوجواني شروع به انجام و ارتكاب گناه كرده تا جايي كه 
فواحش از انواع صغيره و در سن هفده سالگي داراي پرونده طوالني پر از اعمال زشت و 

كبيره بوده است و به افراد زيادي از كوچك و بزرگ تجاوز كرده، حتـي يـك بـار دختـر     
خردسالي را مورد تجاوز قرار داده و بارها و بارها نيز دزدي و سرقت كرده اسـت، حـال   

هـا عبـادت    ام، و در بعضي از شب گويد كه به سوي اهللا متعال روي آورده و توبه كرده مي
گيرم و هر صبح بعـد   خوانم و روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي كرده و نماز تهجد مي
ام پذيرفته خواهد شد؟ (آيـا بـراي مـن امكـان توبـه       توبه آيا خوانم، از نماز فجر قرآن مي

  وجود دارد؟!)
در فهم و اجراي احكام و شناخت حالل و حل  ما مسلماناناصلي مرجع و منبع 

است و در هر حالتي ابتدا به  �ها، كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  با آنمشكالت و برخورد 
اندازيم اين  كريم نگاهي ميكنيم. لذا هنگامي كه به قرآن اين دو ريسمان الهي رجوع مي

$ö≅è% y“ÏŠ *﴿بينيم:  پيام الهي را مي t7Ïè≈tƒ t Ï%©! $# (#θ èù u�ó�r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø) s? ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «! $# 

4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï� øótƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θ à� tó ø9$# ãΛÏm §�9 $# ∩∈⊂∪ (# þθç7� ÏΡ r& uρ 4’n< Î) öΝä3 În/ u‘ (#θßϑÎ=ó™r& uρ …çµ s9 

ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝä3u‹Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# §ΝèO Ÿω šχρ ç�|ÇΖè? ∩∈⊆∪﴾           :٥٤ – ٥٣[الزمر[  

بگو: كه اي بندگاني كه بر خود اسراف كرده ايد، از رحمت (اي پيامبر! از سوي من) «
اوسـت آمرزگـار    بيگمانبخشد.  گناهان را مي يهخدا نااميد نشويد. به راستي خداوند هم
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و پيش از آن كه عذاب به شما رسد، آنگـاه يـاري   » بسيار بخشنده و مهربان است«مهربان 
  .»و تسليم شويدنيابيد به سوي پروردگارتان بازآييد و در برابر ا

اين جوابي دقيق و روشن براي آن مشكل مطرح شده است و آنچنان واضح است كـه  
  نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

  بخشد.بها را  آن احساسي كه گناهان بيشتر از آن است كه خداوند آن اما.....
  رحمت پروردگارش است. يهناشي از عدم يقين بنده به وسعت و دامناوالً: 
  ناشي از نقص ايمان به قدرت خداوند بر بخشيدن تمامي گناهان. :ثانياً
  .)1(باشد است مي» رجاء«ناشي از ضعف عمل مهمي از اعمال قلب كه همان  ثالثاً:

  باشد. شدن گناهان مي ناشي از بدبيني و عدم گمان تائب در پاك رابعاً:
  .دهيم حال به هركدام از موارد چهارگانه گذشته جداگانه جواب مي

  كند: شدن آن، اين پيام الهي كفايت مي در روشن اما مورد اول:

﴿ ÉLyϑôm u‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ä. & óx« ﴾                  :١٥٦[األعراف[   

  .)2(»رحمت من همه چيز را فرا گرفته است«
  حديث صحيح قدسي كافي است: اما براي مورد دوم

ُقْدَرٍة َعَلى َمْغِفــَرِة الــذنُوِب َغَفــْرُت لَــُه، َوَال أُبَــاِلي َمــا لَــْم ُيْشــِرْك قَاَل اهللاُ َعز َوَجل: َمْن َعِلَم أَني ُذو «
  .)3(»ِبي َشْيًئا

گويد: هركس نظر و عملش در باره مـن چنـين باشـد كـه توانـايي       خداوند متعال مي«
بخشيدن تمامي گناهان را دارم، او را خواهم بخشيد و برايم اصالً مهـم نخواهـد بـود بـه     

آن كه با من كسي را شريك نگرداند (يعني به من شرك نياورد) اين واقعـه مربـوط   شرط 
  كند. شود كه بنده پروردگارش را در سرا اخت مالقات مي به زماني مي
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  دهد: اين مورد را نيز اين حديث با عظمت قدسي جواب مي اما مورد سوم:
َك َوَال أُبَاِلي، يَا اْبَن آَدَم َلْو ِمنْ َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِإنَك َما َدَعْوتَِني َورََجْوتَِني  ،يَا اْبَن آَدمَ «

أَتَـْيَتِني  أَنكَ  بـََلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السَماِء ثُم اْستَـْغَفْرتَِني َغَفْرُت َلَك، َوَال أُبَاِلي، يَا اْبَن آَدَم ِإنَك َلوْ 
ْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرةً ِبُقَراِب اَألْرِض َخطَايَا ثُم َلِقيتَ    .)1(»ِني َال ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا َألَتـَ

اي فرزند آدم، تا زماني كه مرا به فرياد بخواني و به من اميد داشته باشي، هرچـه كـه   «
اين عمل مهم نيست. اي فرزند آدم، اگر تو به نـزدم بـه    بخشايمت و برايم بر آن باشي مي

اشتباه و خطا بياوري و با من مالقات كني در حالي كه برايم  اندازه وسعت و پهناي زمين
اي) من نيز به نزد تو خواهم آمد در حالي كـه   اي (به من شرك نورزيده شريكي قرار نداده

  ».خطاهايت، بخشش و مغفرت به همراه دارم يهبه همان انداز
ئــب مــن التا«كافي اسـت.   در جواب آن �اين حديث رسول رحمت  اما مورد چهارم:
  .)2(»الذنب كمن ال ذنب له

نـدارد. (پرونـده اعمـالش از گنـاه      كننده از گناه همانند كسي است كه هيچ گناهي توبه
  ».باشد خالي مي

* در اينجا به تمام كساني كه برايشان دشوار است كـه خداونـد گناهـان و فسـادهاي     
  كنيم. ديم ميشان را ببخشايد اين حديث صحيح (حديث قاتل صد نفر) را تق فراوان
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  ).3008رده است (صحيح الجامع روايت ك اين حديث را ابن ماجه - 2



   توبه قاتل صد نفر

كنـد كـه    روايـت مـي   �از پيـامبر خـدا    �ابوسعيد سعد بن مالك بن سنان خـدري  
  فرمودند:

تـرين و   ) نودونه نفر را كشته بود، او از آگـاه 99روزگاران قبل از شما مردي بود كه («
ت و گفـت  نزدش رف را به او معرفي كردند. )1(ترين شخص زمين سئوال كرد، راهبي عالم
اش پذيرفتـه   آيـا توبـه  «توانـد توبـه كنـد؟     ) نودونه انسان را كشته اسـت، آيـا مـي   99كه (
هـايش را بـه صـد نفـر      گفت: نه، آن راهب را نيز كشت و با قتل او آمـار قتـل  » شود؟ مي

  رساند.
ترين فرد آن روزگار به جسـتجو پرداخـت، دانشـمند     ترين و عالم مجدداً به دنبال آگاه

ه او معرفي كردند. به آن دانشمند گفت كه تاكنون صد تن را كشته اسـت، آيـا   آگاهي را ب
تواند بـين  تـو و توبـه فاصـله      تواني)، چه كسي مي تواند توبه كند؟ او گفت: بله، (مي مي

انداخته و مانع شود، (سپس به آن مرد گفت:) به سوي فالن سرزمين بـرو، زيـرا در آنجـا    
كننـد و تـو، بـه همـراه آنـان اهللا را       يكتا را پرسـتش مـي  خداوند  مردماني هستند كه فقط

پرستش و عبادت كن و مبادا به سوي سرزمين و وطنت بازگردي، زيرا آن سرزمين بـدي  
  هاي بد و نابكاري هستند). است (يعني مردمانش انسان

مرد تائب حركت كرد تا به نيمه راه رسـيد ولـي مـرگش فـرا رسـيد. در ايـن حالـت        
فرشتگان عذاب در مورد او به اختالف پرداختنـد. فرشـتگان رحمـت     فرشتگان رحمت و

  گفتند: او آمده در حالي كه قلباً توبه كرده بود و روي به سوي اهللا تعالي داشت.
  فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز هيچ عمل خيري انجام نداده است.

خودشـان بـه    اي در سيماي انسان به نزدشـان آمـد، او را در ميـان    در اين لحظه فرشته
اي را كه در بين دو سـرزمين طـي كـرده اسـت      قضاوت نشاندند. آن فرشته گفت: فاصله

تر بود او از آنجا خواهد بود. (يعني اگـر بـه سـرزمين     مقايسه كنيد. به هرطرف كه نزديك
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تر بـود   باشد و اگر به سرزمين دوم نزديك تر بود از آن فرشتگان عذاب مي اش نزديك اولي
باشد). مقايسه كردند ديدند به سرزميني كه قصـد هجـرت بـه     تگان رحمت مياز آن فرش

  .)1(»تر است، پس فرشتگان رحمت او را دربر گرفتند آنجا را داشته نزديك
يـك   يهبه آن روسـتاي صـالحان بـه انـداز    «در روايت صحيح ديگري آمده است كه 

  ».تر بود پس از اهالي آنجا محسوب شد وجب نزديك
خداوند بخشـاينده بـه آن سـرزمين    «وايت صحيح ديگري آمده است كه همچنين در ر

گفت: دور شو و به اين سرزمين (صالحان) گفت: نزديك شو، سـپس گفـت: بـين آن دو    
يـك   يهسرزمين را مقايسه كنيد، در اين لحظه ديدند كه به سـرزمين صـالحان بـه انـداز    

  ».مورد مغفرت خويش قرار دادتر است. بنابراين، پروردگار او را بخشيد و  وجب نزديك
َنهُ  َيُحولُ  َوَمنْ  نـََعْم،«   .»التـْوبَِة!!! َوبـَْينَ  بـَيـْ
  ».تواند ميان او و توبه فاصله بيندازد!!! بله، چه كسي مي«

تـر از ايـن مـردي كـه      تـر و عظـيم   خواهي توبه كني، آيا گناهي بزرگ اي كسي كه مي
  بيني؟! ديگر نااميدي و يأس براي چه؟! مي آورد، اش را پذيرفت و به او روي خداوند توبه

تر است. كمي در اين آية قـرآن بينـديش و تأمـل     برادر مسلمانم! كار از اين هم بزرگ
  كن.
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و آنان كه با خداوند معبودي ديگر را (به نيـايش)   »بندگان خداوند رحمان آنند كه...«
كشـند و   خوانند و جاني را كه خداوند (كشتنش) را حرام كرده است جز به حق نمـي  نمي
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خـورد * روز قيامـت عـذاب     كنند. و هركس چنين كند به (كيفري) دشوار برمـي  زنا نمي
برايش دوچندان شود و در آنجا خوار (و زبون) و جاودان ماند * مگر كسي كه توبه كنـد  

هـا   هايشان را به نيكـي  و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، پس اينانند كه خداوند بدي
  .)1(»مهربان است يهكند و خداوند آمرزند تبديل مي

  يك لحظه در اين پيام دقت كن:

﴿š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym  ﴾         :٧٠[الفرقان[  

هايشان را به  ها و بدكاري كنند كساني هستند كه خداوند عيناً بدي بله آناني كه توبه مي
هاي بيكران و عظـيم اهللا را   كند. آري، اين آيه به خوبي فضل ها و حسنات تبديل مي نيكي

  باشد: تبديل در اينجا دو نوع ميگويند:  ميعلماء دهد.  به تو نشان مي
مانند تبديل شـرك بـه ايمـان،     ؛اول: تبديل صفات بد و زشت به صفات نيكو و حسنه

زنا به پاكدامني و عفت، دروغ به راستي و صـداقت، خيانـت بـه امانتـداري و بـه همـين       
  صورت.

وز هايي كه انجام داده بـه حسـنات و نيكـي در ر    ها و زشتكاري كردن بدي دوم: تبديل

ãΑ﴿ قيامت. در اين آيه مجدداً تأمل كن Ïd‰ t6ãƒ ª! $# ôΜ ÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym ﴾  در اينجا نگفته است

به جاي هر بدي يك نيكي و حسنه بلكه ممكن است كمتر يا مساوي يا بيشتر در كميـت  
بـودن   يا كيفيت (تعداد و چگونگي) باشد. و اين براساس ميـزان صـداقت تائـب و كامـل    

بـراي   بينـي؟  تر از ايـن فضـل مـي    باشد. بنابراين، آيا فضلي بزرگتر و باعظمت اش مي توبه
از «عبـدالرحمن بـن جيبـر    «شرح اين بخشش و كرم الهي به اين حديث زيبا نگـاه كـن:   

 -آمده  يديگر روايتدر و ( –آمد �كند كه به نزد پيامبر نقل مي »ابوطويل شطب ممدود
چشمانش افتاده بود در حالي كه بر چوب دستي  اي كه ابروهايش بر روي پيرمرد خميده«

ي شـما در  اقرار گرفت) و گفت: نظـر و ر  �تكيه داده بود آمد تا در برابر پيامبر رحمت 
ها را ترك نكرده اسـت و از   باره مردي كه تمامي گناهان را انجام داده و هيچ چيزي از آن

                                                             

 .366ترجمه قرآن از مسعود انصاري صفحه  -1



    

  33  خواهم توبه كنم اما!!! مي
  

گر آمده است: هيچ گنـاهي  گناه صغيره و كبيره هم نگذشته است چيست؟! (در روايتي دي
را نگذاشته مگر آن كه آن را با دستانش انجام داده و چيده است، آنچنان كه اگـر در بـين   

شـان را بـه هالكـت خواهـد رسـاند). آيـا چنـين         تمامي ساكنان زمين تقسيم شود همگي
  تواند توبه كند؟ شخصي مي

  اي؟) فرمود: (آيا اسالم آورده �پيامبر رحمت 
دهم و اين كـه تـو رسـول خداونـد      شريكي اهللا شهادت مي انگي و بيگفت: من به يگ

  هستي.
  .»تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن اهللا لك خيرات كلهن«فرمود:  �رسول خدا 

ها را برايـت خيـر و    ها را رها كن، خداوند تمام آن بدي (اعمال خير انجام بده و بدي
  دهد). نيكي قرار مي

  كند؟ ها و فسادهايم را هم تبديل مي كاريآن مرد گفت: آيا فريب
  فرمود: بله. �رسول خدا 

 . در اينجـا )1(گفت تـا از نظرهـا پنهـان شـد     پيرمرد گفت: اهللا اكبر و همچنان تكبير مي
خواندم در حـالي   ممكن است تائب سؤال كند و بگويد: زماني كه گمراه بودم و نماز نمي

دادم آيا ثـواب   ي از اعمال صالحه را انجام ميكه از دين و امت اسالمي خارج بودم، بعض
  رود؟! شود يا برباد رفته و از بين مي ها همچنان براي من بعد از توبه محسوب مي آن

  به اين جواب با دقت بنگر:
به او خبر داده است كه به رسول خدا » حكيم بن حزام«گويد كه  مي �عروه بن زبير«
دادم،  ن باره چيست كه من در جاهليت صدقه مـي گفتم: اي رسول خدا! نظر شما در اي �

                                                             

نيز به همينگونه روايت كرده است، راويان بـزار  » بزاز«گويد: آن را طبراني روايت كرده است و  هيثمي مي -1

). منـذري در  1/36ثقه است بقيه همگي صحيح هسـتند. (المجمـع   » كه«غير از محمد بن هارون نشيطه 

گويـد:   مـي » اإلصابة«ر در و ابن حج 113/  4گويد: اسناد آن قوي و جيد است  مي«الترغيب والترهيب 

 ترجمة شطب). –شرح حال  149/  4او بر شرط صحيح است (
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هـا بـرايم اآلن اجـر و پـاداش      آوردم آيا آن كردم و صله رحم را به جاي مي غالم آزاد مي
  شود؟ محسوب مي

  فرمود: �رسول رحمت 
  .)1(»َخْيرٍ  ِمنْ  َأْسَلْفتَ  َما َعَلى َأْسَلْمتَ «
  ».اي دادهمسلمان شدي به سبب آنچه كه از خير پيش از اين انجام «
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  هرگاه گناه كردم چه كنم؟

ممكن است بگويي، اگر در گناهي افتادم، چگونـه از آن بالفاصـله توبـه كـنم؟ و آيـا      
  عملي وجود دارد كه بتوانم بعد از گناه فوراً آن را انجام دهم؟

  كشيدن از گناه انجام داد: شايسته است دو كار بعد از دست جواب:
دي بر عدم تكرار گناه. اين حالت در نتيجه خـوف از  پشيماني قلبي و تصميم ج اول:

  شود. اهللا در انسان ايجاد مي
ها  حه گوناگون انجام دهد كه يكي از آنالاعضاء و جوارح بدن اعمال حسنه و ص دوم:

شنيدم كه  �كند كه از رسول خدا روايت مي �نماز توبه است. حضرت ابوبكر
ًبا،ذَ  يُْذِنبُ  رَُجلٍ  ِمنْ  َما«فرمودند:  مي َيَتَطهُر، يـَُقومُ  ثُم  نـْ  ِإال  اللَه، َيْستَـْغِفرُ  ثُم  ُيَصلي (رَْكَعْتين)، ثُم  فـَ
  .)1(»َلهُ  اللهُ  َغَفرَ 

گردد سپس برخيزد  –بزرگ يا مهم يا ...  –جز اين نيست كه هركس مرتكب گناهي «
لب بخشش بكنـد، اهللا  و طهارت گرفته و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند بخشاينده ط

  ».گناه او را خواهد بخشيد
  :اين آيه مباركه را خواند �سپس حضرت ابوبكر صديق 

﴿šÏ%©! $# uρ # sŒ Î) (#θè=yè sù ºπ t± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã�x. sŒ ©! $# (#ρ ã�x� øótG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ 

ã� Ï�øó tƒ šUθ çΡ—%! $# āω Î) ª!$# öΝs9 uρ (#ρ•� ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θè=yè sù öΝèδ uρ šχθßϑn=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ ﴾ :١٣٥[آل عمران.[  

اي) بر خويشتن  اي) شدند يا (با انجام گناه صغيره و كساني كه چون دچار گناه (كبيره«
افتند (و وعد و وعيد و عقاب و ثواب و جاللـت و عظمـت او    ستم كردند، به ياد خدا مي

 –شـوند   گردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار مي يدارند و پشيمان م را پيش چشم مي
و با علم و آگاهي از (زشتي كـار و نهـي و    -مرزد؟ و به جز خدا كيست كه گناهان را بيا

  .)2(»يازند)... وعيد خدا از آن) به تكرار گناه دست نمي
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در روايات صحيح ديگري صفات و ويژگي دو ركعت نمازي كه سبب بخشش گناهان 
  هاست. خوانيد مختصر آن ده است. آنچه در زير ميشود آم مي

نيكو گرفتن. (زيرا اشتباهات و خطاها به همـراه آب يـا آخـرين     –وضوي احسن  )1(
  ).شود قطره آب از اعضاي وضو خارج مي

گفتـه و در آخـر وضـو دعـا و اذكـار      » بسم اهللا«وضو آن است كه ابتدا  از نيكويي
 مناسب را بگويد. آن اين است:

 اْجَعْلِني اللُهم  - َوَرُسولُُه  َعْبُدهُ  ُمَحمًدا َأن  َوَأْشَهدُ  َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ «
 َأْنَت، ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَحْمِدَك، اللُهم  ُسْبَحاَنكَ  - الُمَتَطهرِيَن  ِمنَ  َواْجَعْلِني التـواِبيَن، ِمنَ 

ْغِفُركَ    .»ِإلَْيكَ  َوَأُتوبُ  َأْستـَ
 (براي هركدام از اين اذكار بعد از وضو پاداشي بزرگ است).

 برخيزد و دو ركعت نماز بخواند. )2(

 در نماز مرتكب سهو و فراموشي نشود. )3(

 با خودش در نماز گفتگو نكند (به فكر مسائل بيرون از نماز نيفتد). )4(

 به خوبي انجام دهد. در آن دو ركعت، اذكار و خشوع را )5(

  سپس از اهللا طلب استغفار و بخشش كند. )6(

  نتيجه وضو و نماز نيكو:

 شود. اش بخشيده مي گناهان گذشته )1(

  .)1(گردد بهشت بر او واجب مي )2(
به  �كه حضرت عمر به دنبال آن حسنات و طاعاتش را زياد كند. آيا نديدي زماني

پي برد، گفت: بعد از » حديبيه« يهدر غزو �اش با رسول خدا  اشتباه خودش در مناقشه
شدن گناهانم انجام دادم. به مثال آمده در اين حديث  اي براي پاك آن واقعه اعمال صالحه

 يـَْعَملُ  ثُم  السيَئاتِ  يـَْعَملُ  الِذي َمَثلَ  ِإن «فرمود:  �صحيح بنگر و اندكي تأمل كن. رسول خدا 
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 َعِملَ  ثُم  َحْلَقٌة، فَانـَْفكتْ  َحَسَنةً  َعِملَ  ثُم  َخنَـَقْتُه، َقدْ  َضيـَقةٌ  ِدرْعٌ  َعَلْيهِ  َكاَنتْ  رَُجلٍ  َكَمَثلِ  اْلَحَسَناِت،
  .)1(»اْألَْرضِ  ِإَلى َيْخُرجَ  َحتى ُأْخَرى، فَانـَْفكتْ  ُأْخَرى
اي  دهد و سپس به دنبـال آن اعمـال حسـنه    همانا مثال كسي كه اعمال بدي انجام مي«

مانند كسي است كه بر تنش لباس زره فوالدي تنگي است كه نزديك اسـت  دهد  انجام مي
شـود بعـد از    دهد پس يك حلقه باز مي او را خفه كند، به دنبال آن عملي حسنه انجام مي

شود تا آن كه زره فـوالدي از تـن    دهد و حلقه ديگري باز مي اي ديگر انجام مي آن حسنه
  ».افتد خارج شده و بر زمين مي

ن حسنات، فرد گناهكار را از زندان معاصـي و گناهـان آزاد كـرده و بـه جهـان      بنابراي
برادر عزيزم! ايـن قصـه پنـدآموز آنچـه را كـه گذشـت        رساند. بزرگ طاعت و بندگي مي

  كند: برايت خالصه مي
آمـد و گفـت: اي رسـول     �كند كه مردي نزد رسول رحمـت   نقل مي �ابن مسعود 

هر كـاري را بـا او انجـام     –همخوابگي  –به جز جماع  خدا! من زني را در باغي ديدم و
دادم، بوسيدمش و تفريح كرده و همراهش بودم ولي غير از اين كاري نكـردم، حـال هـر    

  چيزي نگفت تا آن مرد رفت. �خواهي با من بكن. رسول خدا  كاري مي
پوشاند. خداوند گناهش را پوشانده  گفت: اگر او خود گناهش را مي �حضرت عمر 

  ود.ب
  نگاهش را به آن مرد انداخت و فرمود: (او را به نزد من بياوريد). �رسول خدا 

  او را نزد ايشان آوردند پس اين آيه قرآن را براي او خواندند:

﴿ÉΟÏ% r& uρ nο4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $ Z� s9 ã—uρ zÏiΒ È≅øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡pt ø:$# t ÷Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 

3“t� ø. ÏŒ šÌ� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪﴾               :١١٤[هود[  

در دو طرف روز (كه وقت نماز صبح و عصر است) و در اوئل شب (كه وقت نمـاز  «
ها (از جمله نمازهاي  مغرب و عشاء است) چنانكه بايد، نماز به جاي آوريد. بيگمان نيكي
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  خواهم توبه كنم اما!! مي    38 
    

هاي آسماني) انـدرز   ها و قانون گمان در اين (سفارشبيبرد.  ها را از بين مي پنجگانه) بدي
كننـد و بـه يـاد     پذيرنـد و خـداي را يـاد مـي     و ارشاد بـراي كسـاني اسـت كـه پنـد مـي      

  .)1(»دارند... مي
گويد: اي رسول خدا! آيا اين سفارش فقط براي اوست  مي �در روايت عمر  �معاذ 

  يا براي همه مردم؟
بلكه ايـن پيـام بـراي تمـامي مـردم       »َكافةً  ِللناسِ  َبلْ «فرمودند:  �ضرحت رسول خدا 

  .)2(»باشد مي

                                                             

 .352تفسير نور صفحه  -1

 اين روايت را امام مسلم/ روايت كرده است. -2



  كند دوستان بد مرا تعقيب مي

خواهم توبه كنم، اما دوستان و رفيقان بد و فاسـد مـرا در هـر     ممكن است بگويي مي
كنند به مجرد اين كه متوجه تغييري در من شوند پي در پي مرا زيـر بـاد    جايي تعقيب مي

 كـنم!  اي كه در برابرشان احسـاس ضـعف و نـاتوان مـي     دهند، بگونه شان قرار مي حمالت
گوييم: صبر و پايداري كن كه اين عمل سّنت و قانون الهـي   گوييد) چه كنم؟! مي (شما مي

گـان را از   در آزمايشات بندگان مخلص و راستين خداوند است تا صادقين و راست پيشه
  يگر متمايز سازد.كاذبين و فريبكاران بازشناسد و تا پليدي و پاكي را از همد

قدم باش، اينان شياطين جن و انس هسـتند   ثابت ايهنگامي كه در اين راه گام برداشته
رسانند تا تو را بر آنچه كه بودي بازگرداننـد! مبـادا از    كه به يكديگر وحي كرده و پيام مي

دي آنان پيروي كني. آنان در ابتدا به تو خواهند گفت كه اين هوسي بيش نيست كه به زو
رود و يا اين بحراني مقطعي و موقتي است! جاي بسيار شگفتي است كه بعضي  از بين مي

گويند: نزديك است كـه دوبـاره بـه همـان      مي انشيشان در ابتداي توبه از آنان به دوست
  بار، بازگردي و گناه كني!! حالت شرارت

گويـد كـه    يـاد مـي  با فر شگفتا زماني كه يكي از اين توابين به معشوقه خودش رودرو
مـدتي بـه    اش بعـد از  اش اضافه كند، معشـوقه خواهد كه به گناهان قبلي توبه كرده و نمي

  گويد: به زودي وسواس از تو دور خواهد شد؟ آيد و مي نزدش مي
  فرمايد: ولي به هوش باش كه پروردگار حكيم مي

﴿ö≅è% èŒθ ããr& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìh�x© Ä¨# uθó™uθ ø9$# Ä¨$ ¨Ψ sƒø:$# 

∩⊆∪ “Ï% ©!$# â¨ Èθ ó™uθ ãƒ † Îû Í‘ρß‰ ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ ∩∉∪﴾   [سورة الناس]  

و برم به پروردگار مردم * به مالك و حاكم (واقعي) مردم * بـه معبـود    بگو: پناه مي«
ازپس رونده (به هنگام ياد خـدا) * كسـي كـه در    (به حق) مردم * از شر وسوسه گرباله 



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    40 
    

پردازد (ايشـان را بـه سـوي زشـتي و گنـاه و تـرك        هاي مردم به وسوسه مي ها و سينه دل
  .)1(»خواند) * از جنيان (باشد) يا از مردمان * ها و واجبات مي خوبي
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  پروردگارت شايسته اطاعتآيا 

  است يا دوستان و رفيقان بد؟

اي  كنند به هر وسـيله  آيند و تالش مي نان در هر مكاني به دنبالت ميتو بايد بداني كه آ
بـرايم   –افراد  توبـه كـرده    –كه شده تو را به گمراهي و انحراف بكشانند. يكي از تائبان 

داد كـه   كرد، بعد از آن كه توبه كرده بود دوست بدش به راننده ماشين دستور مـي  نقل مي
كرد  پس از پنجره اتومبيل مرا صدا زده و سعي ميپشت سرم در راه مسجد حركت كند س

  كه از شركت در جماعت و جلسات مسجد بازدارد.
  فرمايد: در اينجاست كه خداوند متعال مي

﴿àMÎm6sV ãƒ ª! $# š Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u ÉΑ öθ s) ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# † Îûuρ Íο t�Åz Fψ$# ﴾  

  ]٢٧م: ي[إبراه           

پايدارشان) هم در اين جهان (در  يهديخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عق«
نمايـد) و هـم در    برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مي

  .)1(»دارد ماندگار مي پايان جاويدان) هاي فراوان و عطاي بي آن جهان (ايشان را در نعمت
ات انداخته و گناهان سـابقت را   كنند تو را به ياد گذشته قان بد تالش ميدوستان و رفي

ها) برايت آراسـته و زيبـا    اي (يادآوري... خاطرات... تصاوير و فيلم..... و نامه به هر وسيله
شان گوش دهي! برحذر باش از ايـن كـه    جلوه دهند. مبادا از آنان اطاعت كني و به حرف

در اينجا داستان َكعب بن مالك آن صحابي بزرگوار و صادق را بـه  تو را به فتنه نيندازند. 
  ياد آور.

به همه ياران و اصحابش دستور داد تا با كعب بن مالـك بـه    �زماني كه رسول خدا 
تبوك قطع ارتباط كنند تا فرمـان پروردگـار بـراي ايـن      يهنكردنش در غزو خاطر شركت

اي برايش نوشت و در آن به او پيام داد:  نامهتخلف نازل شود، پادشاه كافر سرزمين غسان 
به ما خبر رسيده است كه دوستت (پيامبر) بر تو ستم كرده است، در حالي كه خداوند تو «
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  خواهم توبه كنم اما!! مي    42 
    

را در سرزمين ذلت و خواري و سختي قرار نداده است. بنابراين، به ما ملحق شو تا با تـو  
  ».مالطفت و مهرباني كنيم

مسلمان را به دست آورده تا از شهر مدينه خارج كرده  خواست دلِ آن بله اين كافر مي
  و در آنجا در سرزمين كفر او را تباه و منحرف سازد.

هنگـامي كـه آن نامـه را    «گويـد:   اما برخورد اين صحابي بزرگوار چيست؟ بله او مـي 
خواندم با خودم گفتم: اين نيز آزمايش و امتحاني ديگر است. به طرف تنور رفتـه و آن را  

  ».اندمسوز
تو هم اي برادر مسلمان! اينچنين كن و هر مرد و زن بـدي كـه برايـت نامـه و پيـامي      

فرستد آن را بسوزان تا به خاكستر تبديل شود و به ياد آور كه آن را بـا آتـش آخـرت     مي
  سوزاني. مي

﴿÷�É9 ô¹ $$ sù ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# ?Y ym ( Ÿω uρ š�̈Ζ¤�Ï‚ tGó¡ o„ t Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θãƒ ∩∉⊃∪﴾    :٦٠[الروم[  

خدا مسلماً حـق اسـت (مبـادا)     يهپس بردباري را پيشه خود كن (اين را بدان) وعد«
كساني كه (به حق) يقين ندارند تو را به سبكسـري و خـواري او دارنـد. (و عـدم ايمـان      

  .)1(»ايشان، تاب و توان و صبر و شكيبايي را از تو سلب كند)..
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  كنند آنان مرا تهديد مي

كنند كه مرا به خاطر گناهـان و   ام مرا تهديد مي توبه كنم، اما دوستان قديمي خواهم مي
كنند. از مـن   ام در بين مردم رسوا كرده و رازهايم را در جامعه پخش مي اشتباهات گذشته

ترسم، من خيلي  دارشدن شهرت و مقامم مي نزد آنان تصاوير و مداركي است و من از لكه
  ترسم!! مي

  گوئيم: مي
هـاي   هـاي و فريـب   وستان و پيروان شيطان پيكار و مقابله كنيد به راسـتي كـه دام  با د

تمامي فشارهاي ياران ابليس يكجا برعليه تـو   بدان كه )1(باشد شيطان سست و ضعيف مي
مكن ترين زمان م ت قدم مؤمن در كوتاهوارد خواهد شد، اما در برابر صبر و پايداري و ثبا

  شوند. ند داد و متفرق ميشان را از دست خواه شالوده
تـر از   شان تن دادي، تو را آلـوده  ها و تهديدهاي بدان اگر با آنان همگام شدي و به دام

آن كه بودي خواهند كرد. اما از آنان پيروي نكن و در اين مسير از اهللا يـاري و اسـتعانت   
 از قـومي (يـا گروهـي)    �بدان هرگـاه رسـول اهللا   »الوَِكيــلُ  َوِنْعمَ  اللهُ  َحْسِبيَ «بجوي و بگو: 

  .)2(»ُشُروِرِهمْ  ِمنْ  ِبكَ  َونـَُعوذُ  ُنُحورِِهْم، ِفي َنْجَعُلكَ  ِإنا اللُهم «فرمود:  ترسيد، مي مي
شان فقط به تو پناه  دهيم و از شرارت و بدي خداوندا! تو را در مقابل دشمنان قرار مي«
  ».بريم مي

ار و سخت است و آن تائب بيچـاره  درست است كه اين حالت و موقعيت بسيار دشو
گوينـد.   و ناتواني كه در گذشته دوستان و رفيقان بدي داشته اسـت بـا تهديـد بـه او مـي     

باشد، اگر ما را رها كـردي تـو را    هايت نزدمان مي گفتگوهايت را ضبط كرده ايم و عكس
  كنيم!! ات رسوا و بدبخت مي نزد خانواده

تواني آرزويش را داشته باشي! نگاه كن بـه   نمياو در حالت و موقعيتي است كه هرگز 
جنگ پيروان و دوستان شيطان با آن كساني كه از گروه خوانندگان، نوازندگان، بـازيگران  

                                                             

 باشد. از سوره نساء مي 76اشاره به آيه  -1

 ).4582اين روايت را امام احمد / و ابوداود / روايت كرده اند (صحيح الجامع ( -2



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    44 
    

ترين توليدات گذشته ايـن تائبـان را    كنند، زيرا آنان بدترين و زشت ها، توبه مي و هنرپيشه
ها  و فريبها  د، اما با تمام اين دامكنن پخش و منتشر مي رواني در بازار براي فشار و جنگ

كنندگان است و تنهـا او ولـي و    ن همراه و حامي اهل تقوا و توبهو فشارها، خداوند رحم
باشد، هرگز آنان را خـوار و خفيـف نكـرده و بـراي يـك لحظـه هـم         دوست مؤمنان مي

د و زيـان  گـرد  اي كه بـه او پنـاه ببـرد نااميـد نمـي      كند. هرگز بنده شان را خالي نمي پشت
بيند. بدان كه بعد از هر سختي و مشكالت، آساني و آسايش است و بعد از هر تنگنا،  نمي

  .)1(گشايش و نجات خواهد بود
آموز كـه شـاهدي روشـن برآنچـه      اي برادر و خواهر تائب من! به اين حكايت عبرت

  ايم است خوب دقت كن. گفته
كه به حق جانفـداي   �رثد َغَنوياين داستان صحابي شجاع و بزرگوار مرثد بن ابي م

مخفيانه مسلمانان مستضعف از مكه بـه مدينـه   انتقال دادن باشد. كار او  دين اسالم بود مي
  بود.

شـد اسـيران    در حديث صحيح آمده است: مردي كه مرثد بـن ابـي مرثـد ناميـده مـي     
پي (فاحشـه)  آورد. زني روسـ  مسلمان را مخفيانه از مكه فراري داده و با خود به مدينه مي

بود. روزي مرثَد به يكي از مردان مسلمان كه در مكـه  او شد دوست  ناميده مي» عناق«كه 
گويد: در يك شـب مهتـابي    اسير بود وعده داد تا او را آزاد كرده و به مدينه ببرد مرثد مي

آمـد و  » عنـاق «رفتم تا به سايه ديواري از ديوارهاي شـهر مكـه رسـيدم در ايـن هنگـام      
ام در كنار آن ديوار افتاد. به من كه رسيد، شناخت و گفت: مرثـد   به سياهي سايهچشمش 

  تو خودت هستي؟
  گفتم: بله من مرثَد هستم.

                                                             

اين وعده الهي است كه هركس تقوي او را پيشه كند حتماً در تنگنا و سختي، راه نجات و فراري برايش  -1
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گفت: بسيار خوش آمدي، صفا آوردي و دلم را روشن كردي. بيا امشـب را تـا صـبح    
  باهم بگذرانيم.
  ، اهللا زنا را حرام گردانيده است.»عناق«گفتم: اين 

رياد زد: نگهبانان! اين همان مردي است كه اسيران شما را آزاد كرده و با خود ناگهان ف
هـاي ورودي   در يكـي از راه » ةَخنَدمـ«برد. هشت نفر مرا تعقيب كردند تا آن كه از كوه  مي

شهر مكه باال رفته و در غاري پنهان شدم. آنان به دنبالم آمدند و بر باالي سـرم ايسـتادند،   
شان پنهان كرد. سرانجام برگشتند. مـن نيـز مجـدداً بـه نـزد آن       ز چشماناما خداوند مرا ا

» ادَخـر «حمل كردم. مردم بسيار سـنگين و بزرگـي بـود. در منطقـه      مسلمان رفته و او را
ام كرد تا آن كـه سـرانجام    كردم. بسيار خسته همچنان او را حمل مي بندهايش را بازكردم،

رفتم و عرض كردم: اي رسـول خـدا! آيـا     �ول خدا به مدينه رسيدم. (بالفاصله) نزد رس
چيزي نفرمودند تا آن كه  �با عناق ازدواج كنم؟ دو بار سؤالم را تكرار كردم. رسول خدا 

  :اين آيه نازل شد

﴿’ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āωÎ) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î� ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$yγßs Å3Ζtƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8 Î�ô³ ãΒ ﴾  

  ]٣[النور:     

كند و زن زناكـار، او را جـز مـرد     مرد زناكار مگر با زن زنكارا يا مشرك ازدواج نمي«
  .)1(»گيرد... زناكار يا مشرك به زني نمي
فرمود: (اي مرثد، مرد زناكار جز بـا زن زناكـار يـا مشـرك      �به دنبال آن رسول خدا 

گيرد، تو نيـز   ك به همسري نميكند و زن زناكار را هم جز مرد زناكار يا مشر ازدواج نمي
  .)2(با او ازدواج نكن)

كنـد   شان مي اند دفاع كرده و حمايت نه اهللا از كساني كه ايمان آوردهآيا ديدي كه چگو
  و چگونه همراه نيكوكاران است؟
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ترسيدي، پيش آمد يا بعضي از اسرار آشكار شد  در بدترين حاالت، اگر از آنچه كه مي
شدن داشت، موضـع و موقـف خـودت را بـراي ديگـران       به روشن اي كه احتياج به گونه

ات اعتراف كن و بگو: بلـه مـن گناهكـار بـودم ولـي توبـه        توضيح بده و صراحتاً به توبه
  خواهيد؟ ام حاال شما چه مي كرده

بايد همگي به ياد آوريم كه رسوايي حقيقي، تنها آن رسوايي است كه در روز قيامـت  
پذيرد. بله در آن روز خواري و رسوايي بزرگ كه نه در برابر صد يا  يدر برابر اهللا انجام م

باشد، بلكه در برابر ديدگان تمامي مخلوقـات از جنيـان    دويست و نه هزار يا دو هزار مي
  باشد.  ها، از آدم تا آخرين انسان مي گرفته تا انسان

  
  آوريد: �روي به سوي دعاي حضرت ابراهيم

﴿Ÿω uρ ’ÎΤÌ“ øƒ éB tΠöθ tƒ tβθ èWyèö7ãƒ ∩∇∠∪ tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ āωÎ) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5=ù=s) Î/ 
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شوند، مرا رسوا مكن * روزي كه مال و فرزندان  برانگيخته مي» همگان«و روزي كه «
  .)1(*»نزد خداوند آورد دلي پاك » بيند كه مي فايده«سود نبخشند * بلكه كسي 

حصار كرده  �تالش كن در لحظات حساس و مشكل خود را با نمونه دعاهاي پيامبر 
  و محافظت نمايي.

» َرْوَعاتَِنا َوآِمنْ  َعْورَاتِنَا، اْستـُرْ  اللُهم«.  
و ترس ما را بـه امنيـت بـدل     ها و ضعفهاي ما را بپوشان، ها، شرمگاه زشتي خداوندا!(
  .)كن

  .»عل ثأرنا على من ظلمنا وانصر على من بغي علينااللهم اج«
خداوندا! انتقام ما را از كساني كه بر ما ستم كرده اند بگير و ما را بـر هـركس بـر مـا     (

  .)كند ياري فرما عصيان كرده و بغاوت مي
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  .»اللهم ال تشمت بنا األعداء وال الحاسدين«
  .)1()باز نكنخداوندا! زبان و شماتت دشمنان و حسودان را بر ما (

                                                             

كه ترجمه كتاب اذكـار  » توشه مسلمان«توانيد به كتاب  هاي صحيح نبوي، مي براي آشنايي بيشتر با ادعيه -1

 يخ سعد بريكي، توسط همين مترجم است مراجعه كنيد. (م)الصحيحة از ش



  گناهانم زندگي را بر من تيره و تلخ ساخته است

ام باز گناهانم  ام كه با وجود آن كه توبه كرده ممكن است بگويي: آنقدر گناه انجام داده
ام زندگي را بـر مـن    ام نسبت به آنچه كه انجام داده كنند! و يادآوري مرا تعقيب و دنبال مي

گيـرد. خـواب را از    و استراحت در بسـتر را از مـن مـي   سازد، و آرامش  تلخ و ناگوار مي
زنـد! راه نجـات مـن از ايـن فشـار و       چشمان برده و آسايشم را مختل ساخته و برهم مي

  رسيدن به اطمينان و آرامش چگونه است؟!
  گويم: اي برادر مسلمان به تو مي

ـ     اين حاالت و احساسات از نشانه اً همـان  هاي توبه صادقانه اسـت، و ايـن رفتـار عين
باشد. بنابراين، به آنچه كـه   حالت پشيماني از گناه است، پشيماني از گناه خودش توبه مي

بر تو گذشته اسـت بـا چشـم اميـدواري و رجـا بنگـر، اميـد بـه آن كـه اهللا گناهانـت را           
بخشايد و هرگز از رحمت الهي نااميد مشو، مبادا از رحمت اهللا غافل شـده و مـأيوس    مي

  فرمايد: خداوند رحمان ميشوي. زيرا كه 

﴿ tΒuρ äÝuΖø) tƒ ÏΒ Ïπyϑôm §‘ ÿ Ïµ În/ u‘ āωÎ) šχθ—9 !$āÒ9$# ∩∈∉∪ ﴾        :٥٦[احلجر[   

گـردد) مگـر گمراهـان     چه كسي است كه از رحمت پروردگارش مأيوس شود (نااميـد مـي  «

  .)1(».خبر از قدرت و عظمت خدا؟!).. (بي
  گويد: �ابن مسعود 

ه شرك به اهللا (در صفات و افعال و...) و احسـاس امنيـت و   از بزرگترين گناهان كبير«
  .)2(»است اهللا شدن از فضل و مأيوساهللا كردن از عذاب اهللا و نااميدي از رحمت  اطمينان

كند.  مؤمن با حالتي ميان خوف و رجا (ترس و اميد) به سوي پروردگارش حركت مي
كند. پس هرگاه عصيان و نافرمـاني   لبه ميها بر ديگري غ گاهي بنا به ضرورت يكي از آن

كند تـا   كند تا توبه نمايد و آنگاه كه توبه كرده رجا بر او غلبه مي كند خوف بر او غلبه مي
  عفو و بخشش الهي را بطلبد.
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  آيا اعتراف كنم؟

خواهم توبه كنم، امـا آيـا واجـب اسـت      شخصي با صدايي اندوهگينن سئوال كرد: مي
  ام اعتراف كنم؟ كه انجام دادهبروم و به گناهاني 

ام آن است كه به گناهانم در برابر قاضي در دادگـاه اعتـراف كـنم و    آيا از شرايط توبه
  خواستار اجراي حدود بر خويشتن شوم؟

هايي كه در صفحات قبـل خوانـدي (از توبـه مـاعز و آن زن و آن      پس معناي آن قصه
  مردي كه زني را در باغ بوسيده بود) چيست؟

  گويم: به تو مي ،برادر مسلماناي 

از مزاياي توحيد عظيمي كه اهللا بدان راضي شده است، ارتبـاط بنـده بـا پروردگـارش     
  باشد. اي مي بدون هر واسطه و وسيله

﴿#sŒ Î)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôã yŠ Æí#¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ﴾      :١٨٦[البقرة[  

من از تو بپرسند، (بگو:) به راستي كه مـن (بسـيار) نـزديكم.     يهدگانم در بارچون بن«
  .)1(»دارم دهم) روا مي د (جواب ميمرا (به دعا) بخوان (و) دعاي دعاكننده را هنگامي كه

بايـد  هـم  را كـردن   اعتـراف  ،توبه مخصـوص اهللا اسـت   ايمان آورديم كهپس هنگامي 
 »أبــوء لــك بنعمتــك علــي وأبــوء بــذنبي«داريـم  » ألستغفارسيد ا«. در دعاي بدانيممخصوص اهللا 

كنم و به گناهانم نيز اعتـراف   اي اعتراف مي هايي كه به من داده اي اهللا به آن نعمت«يعني: 
  .)2(»كنم مي

ما (مسلمانان) الحمد هللا همانند مسيحيان نيستيم كـه پـدر روحـاني مقـدس، صـندلي      
آور داشته باشـيم. بلكـه اهللا    يط و اركان خندهاعتراف و مدرك و قباله بخشش و ساير شرا

  گويد: مي

                                                             

  .28ترجمه قرآن از استاد انصاري صفحه  - 1

ماثورات شيخ حسن البنا، و توشـه مسـلمان   توانيد به كتاب دعا مثل ال دعاي كامل سيد االستغفار مي براي - 2

  البريكي و كتب حديث مراجعه كنيد.



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    50 
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  .»پذيريد اي) مي ن اهللا است كه توبه بندگانش را (بدون هر واسطهآدانند كه  آيا نمي«
ود و اقامه آن اگر حد به امام، حـاكم يـا قاضـي نرسـد، بـر      اما در ارتباط با اجراي حد

انسان الزم نيست كه به محكمه برود و اعتراف كنـد و هـركس كـه خداونـد گنـاهش را      
پوشاند (مادامي كه به جامعه و كسي زيان نرساند) اشكالي ندارد كه او هم آبروي خويش 

اش) كه بين او و پروردگـارش   را حفظ كرده و گناهش را بپوشاند. و همان توبه (صادقانه
  گردد كافي است. منعقد مي

اسـت يعنـي كسـي كـه پوشـاندن گناهـان       » الِســتير «هاي خداوند سبحان  كي از اسمي
(ماعز، آن دو زني كه زنا كردنـد   �دارد. اما داستانِ اصحاب پيامبر  بندگانش را دوست مي

شـدن   شد كه بسيار بر پاك ميو مردي كه زني را در باغ بوسيد) مربوط به حالت خودشان 
وجودشان حريص بودند و كاري را انجام دادند كه بر آنان واجب نبـود بـه دليـل آن كـه     

زماني كه ماعز به نزدشان آمد يا مرحله اول آمدن آن زن، روي گردانيده  �رسول رحمت 
در مورد آن مردي كه زني را  �و به سخنان آنان توجهي نفرمودند و همچنين سخن عمر

پوشـاند خداونـد بـر او پوشـانده بـود) و       ر باغ بوسيده بود (اگر او خود گناهش را مـي د
  اين امر است. شد دليلي بر بر آن گفتار كه نوعي اقرار محسوب مي �سكوت پيامبر 

خداوند رسوايش نكـرده و عيـبش را پوشـانده     بر اين منوال آنگاه كه بنده گناهكار را
همچنين الزم نيسـت كـه    ،ا اعترافاتش رسماً ثبت شونداست الزم نيست كه دادگاه رفته ت

نزد امام مسجد رفته و از او خواستار اجراي حدود شود. و نه نيازي است كـه از دوسـتي   
زدن در خانه كمك گرفته شود، همانگونه كه در ذهن بعضـي   براي اجراي حدود و شالق

  كند. از افراد خطور مي
كننـدگان   د بعضي از افراد نادان در برابر توبهدر اين هنگام است زشتي موضع و برخور

آوريم. روزي فرد گناهكاري به نزد امام  شود. مانند داستان زير كه مختصراً مي مشخص مي
نادانِ مسجدي رفت و نزد او به گناهاني كه مرتكب شده بود اعتراف كرد و از او خواست 

ه اوالً بـه دادگـاه بـروي و    اي جـز ايـن نيسـت كـ     اما آن امام گفت: چاره تا حاللش كند.
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ات تصميم گرفته خواهد  اعترافاتت قانوناً تأييد شود و حد بر تو جاري گردد آنگاه در باره
يش رجوع كـرد و بـه   هاآن بيچاره كه ديد توان و تحمل اين دستور را ندارد از توبه شد...

شمارم  يهاش بازگشت. اين فرصت را براي بيان مطلب مهمي غنيمت م همان حالت اولي
  گويم: و مي

اي مسلمان! شناخت احكام دين امانت است، همچنـين طلـب آن از مصـادر و منـابع     
  فرمايد: صحيحش هم امانت است. پروردگار متعال مي

﴿(#þθ è=t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì�ø. Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪﴾          :٤٣[النحل[  

  هان اهل كتاب بپرسيد.دانيد از دانايان و آگا پس اگر چيزي را نمي

﴿ß≈yϑôm §�9$# ö≅ t↔ó¡ sù  Ïµ Î/ # Z��Î6yz ∩∈∪﴾                            :٥٩[الفرقان[  

و رحمت عام وي همه در بر گرفته است «او اهللا داراي رحمت فراوان و فراگير است «
خـواهي از ادوار   و مطيع و عاصي و مؤمن و كافر بر اين خوان يغما نشسته انـد. اگـر مـي   

  .»...پس از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس» فرينش هستي باخبر گرديآ
بنابراين، هر واعظ و سخنراني صالحيت فتوادادن ندارد، همچنين هر امام مسجدي يـا  
مؤذني صالحيت آن را ندارد كه احكام شرعي را در ارتباط با قضايا و مشكالت مردم بيان 

حق ندارد فتواهـاي شـرعي را نقـل كنـد! از     گويي  به همين صورت هر اديب و قصه كند،
گيرنـد و ايـن مسـأله امـري عبـادي       مسلمانان سئوال خواهد شد كه از چه كسي فتوا مـي 

  باشد. مي
كننده ترسيده و بـيم داده اسـت!    براي امتش از امامان و پيشوايان گمراه �رسول خدا 

  گفته است:» سلف«يكي از پيشوايان صالح گذشته 
  گيريد. تان را مي ، نگاه كنيد كه از چه كسي ديناين علم، دين است

آيـد   ها بپرهيزيد و هر مشكلي كه براي شما پـيش مـي   اي بندگان خدا! از اين لغزشگاه
  ».واهللا المستعان«بخواهيد.  آن و متخصصين اهل علم شرعي پاسخ و حل آن را از



    كنندگان فتواهاي مهمي براي توبه

هـاي   ه كنم اما از احكام توبه آگاهي ندارم، و سئوالخواهم توب ممكن است بگويي: مي
گذرد، همچنين از چگونگي  فراواني از صحت توبه در مورد بعضي از گناهان در ذهنم مي

ام و از راه برگرداندن حقوق بندگاني  هاي خداوندي كه در آن كوتاهي كرده اجراي حقوق
  ام، آيا اين سئواالت جوابي هم دارند؟ كه از بين برده
كاهند به  ها را كه اندكي از عطش وجودت را مي كننده به سوي اهللا! اين پاسخ اي رجوع
  دقت بخوان:

***  

ام ولي نفس اماره و بـدم بـر    وبه كردهتام و سپس از آن  : مرتكب گناهي شده1س

ن باطل شده اسـت و  م دهم! آيا توبه اول من غلبه كرده و مجدداً آن گناه را انجام مي

  باشد؟ همراه گناهان بعدي بر گردنم ميبه  گناه اول

بيشتر دانشمندان اسالمي عدم بازگشت به گناه را در صحت توبه شرط قرار نداده  :1ج
پشـيماني از آن و   -2بر دست كشيدن از گنـاه و   -1اند. و جز اين نيست كه صحت توبه 

مجدداً  شود. و چنانچه شخص تصميم و اراده قاطع بر عدم بازگشت به آن متوقف مي -3
مرتكب آن گناه گردد مانند كسي است كه گناه جديدي را انجـام داده كـه نيـاز بـه توبـه      

  باشد... جديدي از آن گناه را دارد. بنابراين، توبه اول صحيح مي
ديگري اصرار ورزيده و  : آيا توبه از گناهي صحيح است در حالي كه بر گناه2س

  دهم؟ آن را انجام مي

اهي درست است هرچند كه شخص بر گناه ديگري همچنان ادامه بله، توبه از گن :2ج
دهد به شرط آن كه آن گناه شبيه و مثل گناه اول نباشد و به آن تعلـق و ارتبـاطي نداشـته    

خـوردن توبـه نكـرد،     از ربا توبه كرد ولي از ميگساري و شـراب  اگر باشد. به عنوان مثال،
  آن هم صحيح است. باشد. عكس توبه او در ارتباط با ربا صحيح مي
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اش  توبه نكرد در آن حالت توبـه  )2(توبه كرد ولي از رباي نسيه )1(اما اگر از رباي فضل
  شود. قبول نمي

همچنين اگر كسي از كشيدن و مصرف حشيش توبه كـرد، امـا همچنـان بـر خـوردن      
 ايـ اش پذيرفته نشده و قبول نخواهد بود.  شراب و ميگساريش ادامه دهد يا برعكس، توبه

كسي از زنا با زني توبه كند ولي همچنان اين عمل زشت را بـا زن ديگـري ادامـه دهـد.     
نهايت رفتار اين افراد اين است كه از نوعي گناه منصـرف شـده، امـا بـه نـوعي ديگـر و       

توانيد به كتاب مدارج السـالكين تـأليف    مشابه آن روي آورده اند. (براي توضيح بيشتر مي
  ابن قيم رجوع كنيد).

***  

ام،  : درگذشته حقوق خداوند را در ارتباط با نماز، روزه و زكات انجام نداده3س

  اآلن چه بايد بكنم؟

تواي راجح آن است كه نيازي بـه قضـاي آن نـدارد، زيـرا     فدر مورد تارك نماز،  :3ج
وقتش فوت شـده و گذشـته اسـت و امكـان درك و دريافـت نمازهـاي فـوت شـده در         

ها بايد به كثرت توبه و استغفار  ده وجود ندارد، اما به جاي آنهاي واجب و تعيين ش زمان
كرده و همچنين به كثرت نمازهاي نافله و اعمال نافله انجام داد شايد كـه خداونـد از آن   
بگذرد. در مورد تارك روزه، اگر فرد هنگام ترك روزه، مسلمان باشد بايـد قضـاييي روزه   

ازاي هـر روز، روزه تـرك شـده بـدون عـذر از      دادن به يك مسكين بـه   را به همراه غذا
رمضان به جاي آورد تا به رمضان بعدي برسـد. ايـن كفـاره تـأخير در گـرفتن روزه مـاه       

باشد و جريمه آن دوچندان نخواهد شد، هرچند كه چنـد رمضـان پـي در پـي      رمضان مي
  قضا شود.

                                                             

يك كيلو طال يا نقره به كسي بدهد در برابر يك و نيم كيلو و در همان مجلس جنس داده و گرفتـه شـود    -1

  اين رباي فضل است و حرام است.

  اين رباي نسيه است و حرام است.يك كيلو طال هم اكنون داده شود كه بعد از يك ماه دو كيلو بدهد،  -2



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    54 
    

 1401روز در رمضـان   5هجري قمري و  1400روز در رمضان  3مثال الف: شخصي 
انگاري روزه نگرفته است، سرانجام بعد از دو سال توبه كرده  هجري قمري به سبب سهل

كند. در اين حالت فقط هشت روز بايد به عنوان قضـايي رمضـان    و به خداوند رجوع مي
نفر مسكين غذا بدهد (يا به يك مسـكين هشـت روز    8روزه بگيرد و الزم است به تعداد 

  غذا بدهد).
رسـد و از خجالـت خبـر     هجري قمري به بلـوغ مـي   1400ي در سال دختر مثال ب:

روزه گرفته و بعداً هم قضـايي   )1(اش بلوغش را به خانواده نداده و در هشت روز ماهواره
كند. اين دختر نيـز ماننـد حكـم قبـل      آورد. سرانجام مدتي بعد توبه مي آن را به جاي نمي

  بايد فقط همان روزهاي قضايي را روزه بگيرد.
در اينجا الزم است بدانيد ميان تـرك نمـاز بـا تـرك روزه تفـاوت وجـود دارد. البتـه        
گروهي از علماء معتقدند كسي كه روزه را عمداً و بدون عذر تـرك كـرده روزه قضـايي    

  ندارد.
هايي را كـه پرداخـت نكـرده از     در مورد تارك زكات، بر او واجب است تمامي زكات

زيرا آن از يك جهت حق خداوند است و از جهـت ديگـر   اموالش خارج كند و بپردازد، 
  مراجعه كنيد). 3/  1حق فقيران. (براي تفصيل بيشتر به كتاب مدارج الساكين 

***  

  : اگر گناه و بدي در حق انساني باشد، توبه از آن گناه چگونه خواهد بود؟4س

  است: �اصل در اينجا حديث رسول خدا  :4ج
ْبَل َأْن يـُْؤَخَذ ِمْنُه يـَْوَم َال ِديَناٌر ل حَ تَ فـَْليَ  ،ِمْن ِعْرٍض َأْو َمالٍ  ،ْظِلَمةٌ ْنَدُه مَ ْت ِألَِخيِه عِ َمْن َكانَ « ْلُه اْليَـْوَم قـَ

ُأِخَذ ِمْن َوَال ِدْرَهٌم، فَِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن َلْم َيُكْن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح 
  رواه البخاري. »َفُجِعَلْت َعَلْيهِ  َصاِحِبهِ  َسيَئاتِ 

هركس از برادر مسلمانش حقي بر گردنش باشد (بر او ظلم كـرده باشـد) از مـال يـا     «
آبرويش، بايد امروز از او حاللي بطلبد قبل از آن روزي كه هيچ دينـار و درهمـي وجـود    

                                                             

  ايام عادت زنان. -1
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ستمي كـه كـرده اسـت از او گرفتـه     ندارد، اگر داراي عملي صالح و نيكي باشد به اندازه 
شـود و   شود، ولي اگر عمل صالحي نداشته باشد از گناهان برادر مسلمانش برداشته مي مي

  گردد. به او اضافي مي
برگردانـدن حـق بـه     شـود يـا بـا    ها خـارج مـي   بنابراين، شخص تائب از بار اين ستم

تـا او را عفـو و بخشـش    ها ظلم كرده اسـت   طلبيدن از كساني به آن صاحبش يا با حاللي
  شان را ادا كند. نمايند آن هم با ميل و رغبت و گرنه بايد حقوق

ام و به تعدادي بيگنـاه هـم تهمـت     : مرتكب غيبت شخص يا اشخاصي شده5س

كردن از اين گناه ضمن طلب عفو و بخشش بايـد آنچـه را كـه     ام. آيا براي توبه زده

نين شرطي وجود ندارد، چگونه بايـد توبـه   ام به آنان اطالع دهم؟ اگر چ كرده و گفته

  كنم؟

  اين مسئله در اينجا با توجه به مسائل و مفاسد موجود قابل بررسي است. :5ج
اي بـاخبر كنـي، خشـمگين     اي يا تهمـت زده  اگر هرگاه آنان را از آنچه كه غيبت كرده

اي به ايشان بگو  شود، به صراحت آنچه را كه انجام داده شان زياد نمي نشده و كينه و اندوه
هاي كلي يا عمومي باشـد. ماننـد    و از آنان طلب عفو و بخشش كن هرچند كه با عبارات

ام يا بـا سـخني بـه تـو ظلـم       آن كه بگويي من درگذشته در حق تو كوتاهي و اشتباه كرده
ام تو نيز محبت كن از حّقـت بگـذر و مـرا     ام و حاال نزد خدا از اين عملم توبه كرده كرده

(در اينجا نيازي به توضيح و شرح بيشتري نيسـت و اشـكالي نـدارد كـه هرچـه       ببخش.
  اي به او بگويي). گفته

شود  شان زياد مي اي، آنان به خشم آمده و كينه و اندوه ولي اگر هنگام گفتن آنچه گفته
هاييي كلي و عمومي  افتد) يا حتي اگر بخواهي با عبارت (چه بسا كه غالباً همين اتفاق مي

شوند، مگر آن كه مفصالً برايشان توضيح دهي كـه در ايـن    سازي راضي نمي ن را مطلعآنا
شود، اصالً واجب نيست آنان را از آنچه  شان بيشتر مي حالت نيز به هنگام شنيدن ناراحتي

دهـد.   هـا فرمـان نمـي    اي باخبر كني. زيرا شريعت بـه زيادشـدن مفاسـد و اخـتالف     گفته
اي  ه قبل از شنيدن آن در راحتي و آسايش بوده بـه گونـه  باخبركردن شخصي به اموري ك



    

  خواهم توبه كنم اما!! مي    56 
    

هـا و ايجـاد محبـت     كه سبب خشم و ناراحتي او شود با اهداف شريعت در نزديكي قلب
بين مسلمانان منافات دارد. چه بسا اين خبردادن سـبب دشـمني گـردد كـه هرگـز قلـب       

  شخص از آن كسي كه غيبتش را كرده صاف نگردد.
  كند: وبه اين امور كفايت ميدر اين حالت براي ت

انديشيدن در زشتي آن گناه و اعتقـاد بـه     پشيماني و طلب مغفرت از اهللا و با دقت -1
 بودنش.  حرام

كند و  بنفسش را نزد آن كسي كه غيبت كرده يا تهمت زده است محكوم و تكذي -2
 اش كند. از شخصي كه مورد تهمت قرار گرفته دفاع كرده و تبرئه

بت كرده به نيكي ياد كند بـه ويـژه در مجالسـي كـه در حقـش      از آن كسي كه غي -3
 هايش را به ياد آورده و تعريف كند. ظلمي را روا داشته است و سعي كند خوبي

خواهد بـه او بـدي    از كسي كه غيبت كرده است دفاع كند، و هرگاه ديد كسي مي -4
ي يـا  كرده يا غيبتش را كند مانع اين كار شود و نگـذارد، ديگـران در حقـش بـد    

 ستمي را روا دارند.

در غياب براي كسي كه از  او غيبت كرده طلب مغفرت و بخشش بنمايد. (بـراي   -5
و المغني به همـراه شـرحش    291/  1هاي مدارج السالكين  تفصيل بيشتر به كتاب

  مراجعه كنيد)... 78/  12
 توجه كن اي برادر مسلمان! بين حقوق مالي و جنايات بـدني بـا غيبـت و خبرچينـي    

تواننـد از آن   شان آگاه شوند مـي  تفاوت وجود دارد. زيرا حقوق مالي را آنگاه كه صاحبان
استفاده كنند و بدين خاطر خوشـحال هـم خواهنـد شـد. بـدين سـبب كتمـان آن جـايز         

باشد و همچنين حقوقي  باشد برخالف حقوقي كه در ارتباط با آبرو و حيثيت افراد مي نمي
  ي يابند ثمري غير از ناراحتي، هيجان و زيان ندارد.كه هرگاه افراد از آن آگاه

***  

  : كسي كه به عمد قتلي را انجام داده است چگونه توبه كند؟6س

  باشد: شخصي كه مرتكب قتل عمدي شده است سه نوع حق بر گردنش مي :6ج



    

  57  خواهم توبه كنم اما!!! مي
  

  حق خدا، حق مقتول و حق وارثان مقتول.
  شود. حق خدا: اين حق تنها با توبه ادا مي

شان را يا با قصـاص يـا    ان مقتول: اين است كه خود را تسليم آنان كند تا حقحق وارث
  و يا با بخشش از او بگيرند.» ديه«با 

ماند، زيرا امكان ادا يا وفاي آن در دنيا وجـود نـدارد. در اينجـا     اما حق مقتول باقي مي
نـد خـودش   گويند: (اگر توبه قاتل صادقانه و صحيح باشد، خداو علوم اسالمي مي علماي

جانـب   دارد و در روز قيامـت بـه جـاي آن بـه مقتـول از      حق مقتول را از گردنش برمـي 
  كند. اين بهترين نظر در اين باره است. خودش پاداش نيك عطا مي

  ).299صفحه  1(مدارج السالكين ج 
***  

  : دزد و سارق چگونه توبه كند؟7س

  شان بازگرداند. به صاحبانباشد  اگر آنچه را كه به سرقت برده االن نزدش مي :7ج
ا گذشت زمان كـم شـده اسـت بـر او     ياده فتساما اگر از بين رفته يا ارزشش به سبب ا

آن را بدهد (يا معادل ارزشي آن را محاسبه كند و بپـردازد) مگـر آن   معادل  واجب است 
  خداوند است). يهكه صاحبان اموال او را ببخشند و گذشت كنند. (حمد و ستايش ويژ

***  

ام  شوم هرگاه با افرادي كه از آنان سرقت كرده : بسيار مضطرب و پريشان مي8س

توانم به صراحت به آنان بگويم و يا طلب غفو و بخشش بنمايم،  شوم و نمي روبرو مي

  بگوئيد چه بايد بكنم؟

تواني با آنان روبرو شوي بر تـو واجـب نيسـت كـه چنـين كنـي و        حال كه نمي :8ج
شـان را   شان را ادا كني. به عنـوان مثـال: حقـوق    راهي بگردي كه حقوقتواني به دنبال  مي

ات كنـد يـا    توسط شخص ديگري برايشان بفرستي بدون آن كه نامت را بدانند يا معرفـي 
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كـرده و   )1(توسط پست بفرستي يا آن كه آن را پنهاني نزدشان بگذاري و يا آن كـه توريـه  
خواهـد نـامش بـرده شـود. در هـر       يبگويي اين حق شماست كه نزد شخصي بوده و نمـ 

  باشد. شان مي صورت مهم بازگرداندن حق به صاحبان
***  

خواهم توبه كنم، ولي دقيقاً  كردم و اآلن مي : من از جيب پدرم پول سرقت مي9س

باشم و خـود را گناهكـار    ام و از برخورد با او هراسان مي دانم چه مقدار دزديده نمي

  دانم؟ مي

مورد سرقت را براساس گمان غالب حدس بزني يا حتـي بـيش از    تو بايد مقدار :9ج
  اي. به پدرت بازگرداني همانگونه كه سرقت كرده آن را و اشكالي ندارد كه آن را پنهاني

***  

هاي آنـان را   ام ولي آدرس ام و اآلن توبه كرده : اموالي از مردم سرقت كرده10س

  دانم؟ نمي

ام ولـي اآلن كـار آن    موال اخـتالس كـرده  گويد: از شركتي، مقداري ا ديگري مي

  شركت به پايان رسيده و كشور را ترك كرده است؟

ام ولي اآلن مكانش تغيير  گويد: از مكان تجاري كااليي را سرقت كرده نفر سوم مي

  شناسم؟ كرده و صاحبش را هم نمي

ايشـان  ، اگرتوان و امكاناتت به دنبال آدرس آنان بگردي يهتو ابتدا بايد به انداز :10ج
و چنانچـه صـاحب آن فـوت كـرده بـود بـه       » الحمد هللا«وشان را بازگردان  اموال را يافتي

اش بده. ولي چنانچه عليرغم جستجوي زياد، آنـان را نيـافتي امـوال را بـه نيابـت از       ورثه
صاحبانش صدقه بده و به جاي آنان نيت كن، هرچند كه كافر باشند زيرا خداوند در دنيـا  

  اگر كافر باشند) عطا خواهد كرد نه در آخرت.به آنان (

                                                             

و معني دور و نزديك است كه قصد گوينده معنـي دور  بديع به كاربردن لفظي در سخن با دتوريه در علم  -1

 ).567باشد (الرائد، ترجمه دكتر انزايي نژاد صفحه 
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 388/  1در كتـاب مـدارج السـالكين     رحمهاين مسئله شبيه حكايتي است كه ابن قيم 
  كند: نقل مي

مردي در سپاه اسالم از غنائم سرقت كرد. مدتي بعد توبه كرده و آنچه را كـه دزديـده   
هـا را بـه سـپاه     و گفت: چگونه آن ها را قبول نكرده بود نزد فرمانده سپاه آورد ولي او آن

  برسانم در حالي كه همه متفرق شده اند!
رفته و از او اسـتفتاء كـرد. حجـاج بـه او گفـت:      » حجاج بن شاعر«شخص تائب نزد 

فالني، خداونـد تمـامي سـربازان و جنگـاوران آن سـپاه را بـه اسـم و شـهرت و طايفـه          
مانده را به جاي آنان صدقه بده. زيرا  قيشناسد. بنابراين، خمس آن را به اهلش بده و با مي

رسيد گفـت:   �رساند او نيز چنين كرد. زماني كه خبر به معاويه خداوند آن را به آنان مي
  باشد. تر مي ام نزدم محبوب تواي تو از نصف پادشاهيفبه تحقيق 

 فتـوايي مشـابه در ايـن مسـئله دارد كـه در      ابن تيميه رحمه اهللادر اينجا شيخ اإلسالم 
  مدارج السالكين آمده است.

***  

ام  ها تجارت كرده و سود برده ام و با آن : اموالي از تعدادي يتيم غصب كرده11س

در اين هنگام از خداوند  ترسيدم و پشيمان شدم  برابر شد. تا آنجا كه آن اموال چند

  دانم چگونه توبه كنم؟ نمي

هـا   روترين آن ترين و ميانه معتدل در اين مسئله داراي آراء متفاوتي هستند، علما :11ج
هـا   آن است كه اصل مال را به همراه نصف استفاده به يتيمان بازگرداني. گويا كه تو بـا آن 

  اي. اي ضمن آن كه اصل مال را هم برگردانده  در استفاده شريك بوده
 بـل و ابـن تيميـه و شـاگردش ابـن قـيم رحمـه اهللا       ي امام احمد بـن حن ااين فتواي ر

). همچنين اگر چوپاني شتر يـا گوسـفندي را غصـب    392/  1د. (مدارج السالكين باش مي
كند و آن حيوان برايش شتران يا گوسفنداني بزايد. همان حيوان به همراه نصف آنچه كـه  

باشد و چنانچـه حيـوان مـرد، قيمـتش را بـه همـراه نصـف         زايده مال صاحب اصلي مي
  شود. زايمانش به مالكش برگردانده مي
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***  

كند گـاهي كاالهـايي در آنجـا     : شخصي در ترمينال باربري هوايي كار مي12س

كند سرانجام بعـد از   ماند. او نيز دستگاه ضبط صوتي را اختالس مي نامعلوم باقي مي

كند، آيا همان ضبط صوت برگردانده شود يا قيمتش يا دسـتگاهي   چند سال توبه مي

  شود؟ نمي پيداط اآلن در بازار شبيه به آن، با توجه به آن كه اين نوع ضب

اثر استفاده يا گذشـت  به همراه آنچه از قيمتش كاسته شده (در  صوت آن ضبط :12ج
زمان) برگردانده شود. البته بايد به روشي مناسب صورت پـذيرد، بـدون آن كـه خـود را     

  اش صدقه بدهد. اذيت كند، اگر مانعي وجود داشت قيمتش را به نيابت از صاحب اصلي
***  

ها  ام و هيچ چيز از آن ها را خرج كرده : اموالي از ربا نزدم بوده ولي همه آن13س

  دانم چه چيزي بر من واجب است؟ ام و نمي نزدم باقي نمانده است، حاال توبه كرده

هيچ چيز بر تو جز توبه نصوح و خالصانه بـراي خـدا و بـه سـوي او واجـب       :13ج
ار خطرناك و گناهي بزرگ است، زيرا خداوند متعال نيست. اما اين را بدان ربا عملي بسي

حال كه اموال ربـا   و نُزول. رباخوارانمگر با كس اعالن جنگ نداده  كريم به هيچ قرآن در
  اش از دستت رفته ديگر بر تو چيزي در اين مورد واجب نيست. همه

***  

كه  ام باشد ماشيني خريده : با پولي كه قسمتي از آن حرام و قسمتي حالل مي14س

  دانم چه كنم؟ باشد ولي حاال نمي االن نزدم مي

هركس چيزي با مال حرام و حالل بخرد كه قابل تفكيك نباشـد ماننـد خانـه و     :14ج
كـردن   ماشين، كافي است كه از اموال ديگرش به مقدار آن حرام خارج كرده و جهت پاك

است مطـابق آنچـه   ها صدقه بدهد. ولي چنانچه آن مال حرام حق ديگران باشد واجب  آن
  توضيح داده شد مثلش بازگردانده شود.

***  
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: با اموالي كه از سود تجارت دخانيات (تنباكو، توتون، سـيگارو مشـتقات   15س

ام چه كنم؟ همچنين اگر با اين اموال، مـال حـالل مخلـوط شـده      ها) كسب كرده آن

  باشد؟

ي و تصويري حرام هركس كه با محرماتي از قبيل آالت موسيقي، نوارهاي صوت :15ج
ها خبر داشـته باشـد سـپس توبـه كنـد، بايـد        و انواع دخانيات تجارت كند و از حكم آن

هاي خيريه مصرف كند نبايـد   سودهايي را كه از اين معامالت به دست آورده فقط در راه
  پذيرد. صدقه بدهد، زيرا خداوند متعال پاك است و جز پاك را نمي

اي كـه در   اللي مخلوط شده باشد مانند فروشـنده مغـازه  هرگاه اين مال حرام با مال ح
الزم است براسـاس تـالش و تشخيصـي كـه      فروشد. كنار ساير مواد مباح، سيگار نيز مي

زند از اموالش  دهد مقدار آن مال حرام را محاسبه كرده و مطابق با حدس غالبي كه مي مي
اين را بايد بداند كـه   است. اش را از كسب حرام پاك كرده خارج كند بدين وسيله كاسبي

كنــد، زيــرا او بســيار  خداونــد متعــال بــه جــاي آن بــرايش خيــر و بركــت را مقــدر مــي
  دهنده و بخشنده و بزرگوار است. گسترش

خواهد توبـه   باشد و مي در هر صورت چنانچه عموماً اموالي از كسب حرام نزدش مي
  كند حال اگر:

او هنگام توبه الزم نيست، از اموالش  هنگام تجارت و كسب آن كافر بوده است بر )1(
از اصحابش هنگـامي كـه مسـلمان     �مال حرام را خارج نمايد، زيرا رسول خدا 

شدند نخواسـت آنچـه را كـه از راه حـرام در جاهليـت بـه دسـت آورده انـد از         
 شان جدا كنند. اموال

ـ  )2( ه اما اگر شخص هنگام كسب حرام مسلمان و آگاه به تحريم آن باشد، هرگاه توب
هاي حرام به دست آورده از اموالش خارج كنـد و در   نمايد بايد آنچه را كه از راه

  هاي خير خرج نمايد. راه
***  
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شخصي قبالً رشوه گرفته و سپس خداوند او را به راه مستقيم هدايت كرده  :16س

  است، حال بايد با اموالي كه از راه رشوه به دست آورده چه كند؟

  لت بيرون نيست:اين شخص از دو حا :16ج
يا آن كه اين رشوه را از صاحب حق مظلومي گرفته اسـت كـه مجبـور شـده بـه       )1(

دادن بـراي رسـيدن بـه     اي جـز رشـوه   خاطر دستيابي به حقش رشوه دهد و چاره
  حقش نداشته است، در اينجا الزم است كه شـخص تائـب آن مـال را بـه رشـوه     

 به اين كار وادار ساخته است.دهنده صاحب حق بازگرداند، زيرا او را به اجبار 

دادن   دهنده ظالمي گرفته كه هدفش آن بوده تا از رشوه  يا آن كه رشوه را از رشوه )2(
دهنـده    به چيزهايي دست يابد كه حقش نبوده است. در اين حالت اموال به رشوه

هاي خيـر ماننـد    شود و بر تائب الزم است اين مال حرام را در راه بازگردانده نمي
ن به فقيران خرج كند. همچنين شخص بايد از آن كه سبب شـده حـق بـه    بخشيد

  صاحبش نرسد توبه كند.
***  

ام، حال كه  ام و در مقابل آن كارها اموالي گرفته : كارهاي حرامي انجام داده17س

  ام آيا بايد آن اموال را به كساني كه داده اند بازگردانم؟ توبه كرده

دهـد و   كند يا خدمات حرامي را انجام مـي  ر ميشخصي كه در مشاغل حرام كا :17ج
هـا را از   گيرد، هرگاه توبه كند و آن اموال حرام نزدش باشد بايـد آن ميدر مقابل آن مزدي 

هـا را داده انـد    اموالش خارج كرده و در راه خير خـرج كنـد و نبايـد بـه كسـاني كـه آن      
  بازگرداند.

گيرد، هرگاه توبـه كـرد نبايـد آن     ل ميبه عنوان مثال: زن زاني كه به خاطر عمل زنا پو
  پول را به مرد زاني كه داده بازگرداند.

گيرد، اگر توبه كند نبايد آن پول را بـه   اي كه به خاطر موسيقي حرام پول مي يا نوازنده
  صاحبان مجلس بازگرداند.
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يا فروشنده مشروبات الكلي و شراب يا مواد مخدر و دخانيات اگـر توبـه كنـد نبايـد     
  بازگرداند. ها را به كساني كه از او خريد كرده اند پول

هايي را كه گرفته به شخصـي   دهد اگر توبه كند نبايد پول يا كسي كه شهادت دروغ مي
هاي ديگري آورد. عّلت آن اسـت   توان مثال كه او را استخدام كرده بازگرداند. همچنين مي

داند آنان نيز باز اين امـوال را در  هاي حرام را به صاحبان گناهكارش بازگر كه اگر آن مال
كننـد و مجـدداً    مـي  هاي حرام به كار خواهند گرفـت و از شـخص ديگـري اسـتفاده     راه

نافرماني و معصيت خداوند را خواهند كرد. بنابراين، شـخص بايـد خـود را از آن حـرام     
» يميـه ابـن ت «هاي خير خرج كند. اين رأي را شيخ اإلسالم  ها را در راه خالص كرده و آن

  ».390/  1مدارج السالكين «برگزيده و شاگردش ابن قيم ترجيح داده است 
***  

اي كه تحمل و طاقت  : كاري است كه مرا مضطرب و آشفته ساخته به گونه18س

ام! آن اين است كه مرتكـب عمـل فاحشـه و     خوابي شده آن را نداشته و مبتال به بي

كنم؟ آيا براي پوشاندن اين رسوايي جايز  دانم چگونه توبه ام، نمي پليدي با زني شده

  است با او ازدواج كنم؟

پرسد كه در خارج از كشور مرتكب عمـل فحشـا شـده و در     شخص ديگري مي

نتيجه، آن زن حامله شده است آيا آن كودك فرزند اوست؟ و آيا بر او واجب اسـت  

  كه نفقه آن فرزند را بفرستد؟

ها و فواحش چنـان زيـاد شـده     تباط با پليديسؤاالت پيرامون موضوعاتي در ار :18ج
شـان   و احـوال گردانـد مجـدداً نظـري بـه اوضـاع       است كه بر تمامي مسلمانان واجب مي

به ويژه در مـورد   هاي قرآن و سنت بيندازد شان در پرتو هدايت انداخته و در مسير اصالح
ت يـا  (چشم فروكشيدن و حياي چشم)، تحـريم خلـو  » وجوب غض بصر«مسائلي مانند 
نكردن با زنان نامحرم و... رعايت كامـل حجـاب شـرعي،     ندادن و مصافحه نامحرم، دست

نكردن به سرزمين كفار،  هاي آموزشي و كار، مسافرت خطرات اختالط زن و مرد در محيط
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اسالمي و خانه مسلمان و ازدواج با دختران باكره و  يهتوجه به بازسازي و تحكيم خانواد
  ها بايد توجه بيشتري كرد. ي موجود از سر راه آنها برداشتن دشواري

داده از دو حالت بيرون  اما در ارتباط با سئوال كسي كه عمل زشت و پليد زنا را انجام
  نيست:

را  )1(اگر كسي به عنف و اجبار و بدون ميل زني با او زنا كرده است، بايد مهر مثل )1(
ر او وارد كرده است به همراه به آن زن بپردازد، آن هم به علت ضرر و زياني كه ب

هاي صادقانه و نصوح. و چنانچه كارش به امام مسلماني يا قاضي بـه نيابـت    توب
از او كشيده شد بايد به اجـراي حـدود شـرعي تـن دهـد (بـراي تفصـيل بيشـتر         

  مراجعه كنيد). 1/366توانيد به مدارج السالكين  مي
شـود و   فقط توبه شامل مرد مي و چنانچه با زني از روي ميل و رغبت او زنا كرد، )2(

باشد، زيرا آن  ايش هم بر گردنش نميه فرزند هم مطلقاً به مرد تعلق نداشته و نفقه
فرزند از راه همخوابگي نامشروع به دنيا آمده است و يا چيـزي شـبيه بـه آن كـه     

  شود و جايز نيست فرزند به مرد زاني ملحق شود. مربوط به مادرش مي
كننده جايز نيست به خاطر پوشاندن قضيه با آن زني كه زنا  وبهاز طرف ديگر براي ت

’﴿فرمايد:  مي 3كرده ازدواج كند، زيرا خداوند متعال در سوره نور آيه  ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āωÎ) 

ºπuŠ ÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î�ô³ ãΒ èπu‹ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$yγßs Å3Ζtƒ āω Î) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î�ô³ãΒ﴾.  
 يا زناكار مرد جز زناكار، زن و نگيرد، همسرى به را مشرك يا رزناكا زن جز زناكار، مرد«

  »نگيرد، زنى به را مشرك
همچنين جايز نيست زني را كه در اثر زنـا حاملـه اسـت عقـد كنـد، هرچنـد كـه بچـه از         

  باشد. داند حامله است يا نه نيز عقد جايز نمي خودش باشد. به همين صورت با زني كه نمي

                                                             

  شود. ط و معمول محاسبه ميمهر مثل مهري را گويند كه در جامعه عموماً رواج داشته و مهر متوس -1
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اي صادقانه كرد و مشخص شد حامله نيست  كرد و آن زن هم توبه اما اگر آن مرد توبه
جايز است با او ازدواج كند و زندگي جديدي را كه مورد رضـاي خداونـد متعـال اسـت     

  شروع كنند.
***  

ها پيش مرتكب  عمل زشت و پليد زنـا شـدم در نتيجـه     : پناه بر خدا، سال19س

اي  كـرديم، اآلن مـا هـردو توبـه     همان زن را  عقد كردم و چندين سال باهم زندگي

  صادقانه كرده ايم، حال چه بايد بكنيم و چه چيزي بر ما واجب است؟

چنانچه توبه هردو نفر شما صحيح و درست و صادقانه باشـد بـر شـما واجـب      :19ج
است مطابق با شرايط شرعي ازدواج (رضايت ولي و دو شاهد) مجدداً بـه عقـد يكـديگر    

ت كه اين عقد در محضر و يـا مجلـس باشـد همانكـه در منـزل در      الزم نيس درآئيد. البته
  كند. حضور دو شاهد و ولي باشد كفايت مي

***  

گويد: كه با مردي صالح ازدواج كرده است در حالي كـه قبـل از    : زني مي20س

باشد ولي اآلن وجـدانش   ها راضي نمي ازدواج كارهايي انجام داده كه خداوند از آن

پرسد: آيا بر او واجب است آنچه را كه در گذشـته   كند و مي ش ميدائماً او را سرزن

  انجام داده است به شوهرش بگويد؟

بر هيچكدام از زن و شوهر واجب نيسـت ديگـري را از منكراتـي كـه قبـل از       :20ج
ازدواج انجام داده است باخبر كند. بنابراين، هركس به چيزي از اين اعمال زشت و پليـد  

انگونه كه خداوند بخشنده پوشانده است بپوشاند و همـين انـدازه كـه    مبتال شد آن را هم
  كند. اي نصوح بكند كفايتش مي توبه

اي ازدواج كرد اما شب زفاف متوجـه شـد كـه آن زن بـه      اما چنانچه كسي با زن باكره
علت عمل فاحشه (زنا) درگذشته بكارتش را از دسـت داده اسـت، ايـن حـق را خواهـد      

اما اگر ديد كه توبـه   ري را كه به او داده باز پس گيرد و طالقش دهد.داشت كه بتواند مه
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كرده بهتر است گناهش را بپوشاند و آن زن را طالق ندهد، زيرا برايش بدين سبب اجر و 
  پاداش از جانب خداوند منظور خواهد شد.

***  

  : كسي كه از عمل بسيار پليد و زشت لواط توبه كرده است چه بايد بكند؟21س

اي بسيار بزرگ و صادقانه  بر فاعل و مفعول در اين عمل پليد واجب است توبه :21ج
كرده و به خداوند رحمان روي آورند. زيرا مشخص نيست شايد اهللا بر آنان همانگونه كه 

شان عذاب فرو فرستاد انواع عـذاب را فـرو    بر قوم لوط به خاطر قباحت و زشتي جنايت
  فرستد.

اي  نان (قوم لوط) گرفت و همانند كوران گردانـد، بگونـه  بصيرت و آگاهي را از آ )1(
كردنـد، همچنانكـه خداونـد     هدف و كورمال كورمال راه رفته و زندگي مـي  كه بي

 فرمايد: مي

﴿!$uΖó¡yϑ sÜ sù öΝåκs] ãŠ ôãr& ﴾             :٣٧[القمر[  

  .»ها برداشتيم... شان را كور كرديم و روشنايي را از آن ما چشمان«
 يادي مهيب و مرگبار فرو فرستاد.بر آنان صدا و فر )2(

اي كـه همـه    شان را به شدت تكان داده و ويران و نابود ساخت به گونـه  سرزمين )3(
 هاي آنان را واژگون ساخت. عمارت

هاي خشـك و سـنگين فـرو فرسـتاد كـه در       هاي گله بر آنان چنان باراني از توده )4(
  شان را نابود ساخته و به هالكت رساند. سپيده دم همگي

گـردد (محصـن يـا غيـر      سبب حدي كه بر مرتكب اين عمل فحشـاء اجـرا مـي    بدين
 َمــنْ « فرمايـد:  مـي  �همسر) فقط كشتن است. زيرا رسول خـدا   همسردار يا بي –محصن 
ْومِ  َعَملَ  يـَْعَملُ  َوَجْدُتُموهُ  تُـُلوا ُلوٍط، قـَ    )1(.»َواْلَمْفُعولَ  اْلَفاِعَل، فَاقـْ

                                                             

صـحيح  » ارواء الغليـل «اين روايت را ابوداود و ترمذي و ابن ماجه روايت كـرده انـد و البـاني آن را در     -1

 دانسته است.  
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دهـد فاعـل و مفعـول آن عمـل را      ا انجـام مـي  هركس را يافتيد كه عمل قوم لـوط ر «
  ».بكشيد

***  

ام ولي مقداري از اشياء حرام مانند آالت موسيقي و نوارها و  : من توبه كرده22س

ها را بفروشم به خصوص  باشد، آيا جايز است كه آن هاي مبتذل نزدم موجود مي فيلم

  شان بسيار زياد است؟ كه ارزش پولي

باشد همچنـين پـولي كـه از فـروش      ه حرام است جايز نميو فروش آنچه ك خريد :22ج
فرماينـد:   مي �باشد. رسول خدا  آيد حرام مي محرمات (آنچه كه حرام است) به دست مي

» هَ  ِإنمَ  ِإَذا اللمَ  َشْيًئا َحر1(.»َثَمَنهُ  َحر(
   

 يعني (به راستي كه هرگاه خداوند چيزي را حرام بگرداند پول آن را نيز حرام
داني اين است كه ديگران از محرمات استفاده خواهند  گردانيده است). آنچه كه تو مي

باشد، زيرا اين عمل را خداوند  ها براي تو جايز نمي كرد. بنابراين، بدان كه فروش آن

$Ÿωuρ (#θçΡuρ﴿فرمايد:  متعال حرام گردانيده و مي yè s? ’ n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ﴾  ]/٢املائدة[  

  .»يعني بر انجام گناه و دشمني و عداوت يكديگر را ياري و مساعدت نكنيد«
تـر بـراي تـو     كني نزد پروردگارت بهتـر و جاودانـه   اما هرآنچه كه از مال دنيا زيان مي

  انتهايش عوض آن را به تو خواهد داد. خواهد ماند و به فضل و كرم و بخشش بي
***  

كردم و در اين مسير  ديني را تبليغ مي بيهاي  : انسان گمراهي بودم و انديشه23س

نوشتم همچنين اشعاري در انجام  ها و مقاالت الحادي و كفرآميزي مي ها، داستان رمان

سـرودم، تـا آن كـه     معاصي و محرمات و دعوت ديگران به آن و گسترش فسق مـي 

ها بـه سـوي نـور و     كرانش دريافت و از ظلمات و تاريكي خداوند مرا با رحمت بي

  دانم چگونه بايد توبه كنم؟ وشنايي هدايت گرداند، اما نمير

                                                             

 به روايت را ابوداود  و آن حديث صحيح دانسته است. -1
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باشد و ايـن توبـه همـان     سوگند به خدا اين نعمت بسيار بزرگ و با عظمتي مي :23ج
هدايت حقيقي است كه بايد به خاطر آن خداوند متعال را سپاس بگذاري و از او ثبات و 

  پايداري را طلبيده و خواهان فضل و كرم بيشترش باشي.
هاي  اما هركس كه زبان و قلمش را در جنگ با اسالم و تبليغ عقايد انحرافي يا بدعت

گيرد اگر بخواهـد توبـه كنـد بـر او واجـب اسـت        كننده يا فسق و فجور به كار مي گمراه
  كارهاي زير را انجام دهد:

م اش را از تمامي آنچه كرده اعالن كرده و بازگشتش در بين جمهور مرد علناً توبه اول:
را به هر وسيله يا راهي كه در توانش است آشكار سازد تا از تمام كساني كه گمراه كـرده  

كرده رسوا سازد تا ديگر كسـاني كـه تحـت     پوزش بخواهد و آن باطلي كه تبليغش را مي
كردنـد فريـب نخوردنـد،     كرده پيروي مـي  تأثيرش در قبل بوده يا از شبهاتي كه مطرح مي

ر آن افتاده بود روشن سـازد تـا مبـادا ديگـران در آن بيفتـد و از      همچنين اشتباهاتي كه د
هرآنچه كه گفته بيزاري و برائت بجويد. اين آشكارسازي براي او يكي از واجبـات توبـه   

  فرمايد: باشد، زيرا خداوند متعال مي مي

﴿āωÎ) t Ï% ©!$# (#θç/$s? (#θ ßs n=ô¹ r& uρ (#θãΖ̈� t/ uρ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù ÛUθ è? r& öΝÍκö� n=tæ 4 $ tΡ r&uρ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# 

  ]١٦٠[البقرة:  ﴾ ∪⊂∌⊆∩

مگر كساني كه توبه كنند (از كتمان حق) و به اصطالح (حال خود و جبران مافـات)  «
دانسـتند و پنهـان    بپردازند و (آنچه را كه از اوصاف پيغمبر و اسـالم و ديگـر حقـائق مـي    

ـ  مي پـذير و   پـذيرم و مـن بسـي توبـه     چنـين كسـاني را مـي    يهكردند) آشكار سازند. توب
  .)1(»مهربانم...
اين كه قلم و زبانش را در نشـر و تبليـغ اسـالم بـه كـار گيـرد و تمـام تـوان و          دوم:

  امكاناتش را در ياري دين خدا و آموزش حق به مردم و دعوت اسالمي بسيج كند.

                                                             

 باشد. اين حديث را ابوداود روايت كرده است و صحيح مي -1
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كـردن   شـان و خنثـي   و رسـوائي  اين كه اين نيروها را در مقابله با دشـمنان خـدا   سوم:
هـا و   كـرد و گمـان   هايشان به كار گيرد، همانگونه كه آنان را در گذشـته يـاري مـي    توطئه

خياالت دشمنان اسالم را تخطئه كند و شمشيري در دسـت اهـل باطـل باشـد. همچنـين      
هركسي كه شخصي را هرچند براي يك بار به فوايد امري حرام و جواز آن مانند ربا قانع 

ند بر او شايسته است كه بازگردد و براي او همانگونه كه گمراهش كرده بـود، هـدايتش   ك
تنهـا اهللا هسـت كـه هـدايت     «گرداند تا بدين وسيله كّفاره اشتباهاتش را ادا كـرده باشـد.   

  ».كند مي



  سخن آخر

  اي بنده خدا! پروردگار مهربان درِ توبه را گشوده، آيا بهتر نيست وارد آن شوي.
للتوبة بابًا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مســيرة ســبعين إن  «

  .)1(»عامًا، ال يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها
باشد كه فاصله دو لنگه آن به اندازه مسافت شرق تا غـرب   (همانا توبه داراي دري مي

رسد و تا زماني  هفتاد سال ميدر روايت ديگري آمده: كه پهناي آن به مسافت  –باشد  مي
  كه خورشيد از محل غروبش طلوع كند بسته نخواهد شد).

  ، گوش كن:اهللا متعالخطاب به اين مورد و در 
ْغِفُروِني َجِميًعا، الذنُوبَ  َأْغِفرُ  َوأَنَا َوالنـَهاِر، ِباللْيلِ  ُتْخِطُئونَ  ِإنُكمْ  !ِعَباِدي يَا«   )2(»َلُكمْ  َأْغِفرْ  فَاْستـَ

كنيـد، ولـي مـن تمـامي گناهـان را       (اي بندگان من! شما شب و روز خطا و اشتباه مي
بخشايم. بنابراين، از من طلب مغفرت و بخشش بنمائيـد تـا شـما را مغرفـت كـرده و       مي

  ببخشايم). حال آيا بهتر نيست طلب استغفار و بخشش كني.
ا بپذيرد و همچنين روزها گشايد تا توبه خطاكاران روز ر ايش را ميهها دست اهللا شب

خطاكاران شب را بپذيرد، اين را بدان كه اهللا، عذرخواهي  گشايد تا توبه هايش را مي دست
  دارد. پس آيا بهتر نيست به سوي اهللا روي آوري. و پوزش بندگانش را دوست مي

  سوگند به خدا! چه اندازه اين سخنان تائب شيرين و گوارا است!
  خواهم كه مرا ببخشي و به من رحم كني. و وذلت خودم ميخداوندا! به سبب عزت ت

نيازيت و فقر و احتياج من به تو  و بي مبه سبب قدرت و توانمنديت و ناتواني و ضعف
  پرداز من در برابر توست... خواهم، اين پيشاني خطاكار و دروغ از تو كمك و ياري مي

غير از شما نـه آقـا و سـروري    بندگانت غير از من بسيار فراوان و بيشمارند، ولي من 
  گاهي... دارم و نه پناه

  اي از عذاب شما غير از شما ندارم... دهنده هيچ نجات
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  طلبم... كند كمك و استعانت مي اي كه زاري مي از شما همانند مسكين و بيچاره
  كنم... و همانند فروتن و ذليلي كه خوار و ناتوان است به درگاه شما ناله مي

  خوانم... ند شخصي كه وحشت كرده و در تنگنا و ترس است ميو شما را همان
اش بر خاك ماليده  آن هم همانند درخواست كسي كه گردنش پائين افتاده است و بيني

  اي جوشان است و قلبش شكسته و ذليل شده است... شده است و چشمانش چون چشمه
  :اندكي در اين حكايت و پندهاي آن در ارتباط به توبه بينديشيد

ديد درِ منزلـي بـاز شـد و     اگهان، نگذشت روايت شده يكي از صالحان از خياباني مي
كرد از آن خـارج شـد، مـادرش نيـز او را دنبـال       خواست و گريه مي كودكي كه كمك مي

وارد منزل شد كودك اندكي دورتر رفتـه   و كرد تا سرانجام در را به روي كودك بست مي
اي كه از آن خـارج شـده بـود     ي غير از خانههگا اما پناهكرد ايستاد،  و در حالي كه فكر مي

نيافت تا خود را در آغوش او بيندازد. برگشت در را نيافت، همچنين كسي غير از مادرش 
اش را  حالي كه قلبش شكسته و اندوهگين بود، ديد در بسته است، به آن تكيه زده و گونه

تي اظـ غلطيد خوابش برد. لح مي هايش ها بر گونه بر آستانه در قرار داده با حالتي كه اشك
بعد مادرش بيرون آمد و به مجرد اين كه آن صحنه را ديد خودش را بر كودك انداخته و 

گفت: كجا رفتي پسرم، چه كسي غير از من تـو را   اش كرد و مي گريان و ناالن غرق بوسه
ه سرشـار از  ام كـ  دهد! آيا نگفتم با من مخالفت نكن و مرا برخالف فطرت مادري پناه مي

اش  كردن نكن. سپس او را گرفـت و وارد خانـه   رحمت و شفقت به توست وادار به تنبيه
  كرد!!

  كند. اش رحم مي تر است و بيشتر به بنده اش مهربان ر به بندهخداوند از اين ماداما 
چيز گسترش يافته است كجـا قـرار   ر ر در برابر رحمت خداوندي كه بر هرحمت ماد

  گيرد و چه اندازه است؟ مي
 شـود. و مـا هرگـز از    خوشـحال مـي  خشـنود و  كنـد   خداوند آنگاه كه بنده توبـه مـي  

  مانيم. بهره نمي شود بي پروردگاري كه خوشحال مي
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از آن كسي تر بلكه بسيار خشنودبنده مؤمنش  يهشود از توب مي بسيار خشنود(خداوند 
كه حامـل خـوردني و   (شترش) كه در سفر كوير در معرض خطر قرار گرفته و راهوارش 

وابـد رهـايش   خ نوشيدني است در حالي كه او در سـايه درختـي اسـتراحت كـرده و مـي     
بيند، در يابد و چيزي نميآن را نمي دودد گردد از اين تپه به آن تپه مي كند، و هرچه مي مي

گـردد تـا در    كند و ناچار بـه محـل اول برمـي    گرما و عطش بر وجودش غلبه مي آن حال
بيند كـه   كشد ناگهان مي همانجا تسليم مرگ شود و در حالي كه كامالً نااميد شده دراز مي

هـا و   كشد با تمام خـوردني  هوارش (شترش) باالي سرش ايستاده است و لگامش را ميرا
  .)1(گردد ها و خوشحال مي نوشيدني

بدان اي برادر من! گناه در تائب صادق، دل شكستگي و ذلـت در برابـر پروردگـارش    
  داشتني است. كنندگان نزد اهللا بسيار محبوب و دوست كند، همچنين ناله توبه ايجاد مي

اي كـه حالـت دل    دهـد، بـه گونـه    قرار مي بنده مؤمن هميشه گناهانش را نصب العين
كند، در نتيجه به دنبال آن گناهان تن به طاعات و  شكستگي و پشيماني را در او ايجاد مي

دهد، تا جايي كه شيطان چه بسا  تواند اعمال حسنه انجام مي دهد و تا مي بندگي بيشتر مي
انــداختم. بــدين ســبب اســت كــه بعضــي از  در ايــن گنــاه نمــيبگويــد: اي كــاش او را 

شوند كه هرگز قبل از آن نبوده اند. آگـاه   كنندگان، تبديل به صالحان و شايستگاني مي توبه
آورد هرگـز خـود را عقـب     مـي  باش كه خداوند رحمان آنگاه كه بنده تائبش بـه او روي 

  كشد. نمي
  ؟!داي آيا اين داستان را شنيده

هـا   پسري تحت حمايت و سرپرستي پدرش با بهتـرين غـذاها و نوشـيدني   در گذشته 
پوشانيد و نيكـوترين تربيـت را بـرايش فـراهم      ها را بر او مي كرد بهترين لباس زندگي مي

مين كرده و دائماً در صدد رفع تمام مايحتاجش بود تا آن كـه او را  اكرده و مخارجش را ت
نان ناجوانمردانه او را در راه گرفتـه و اسـيرش   روزي براي انجام كاري فرستاد، ولي دشم

  كرده و به شدت بستند و به سرزمين دشمن بردند.
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افتاد، اندوه و حسرت  هاي پي در پي او مي او هر بار كه به ياد تربيت پدرش و احسان
آورد. ولـي در اسـارت    آورد و آن همه نعمت و محبت را بـه يـاد مـي    دلش را به درد مي
كرد تا آن كه تصميم گرفتند او را به قتل برسانند كه  ها را تحمل مي جهدشمن بدترين شكن

آيد به طرف پدر دويـد   ناگاه چشمش به پدرش افتاد كه به او نزديك شده و به طرفش مي
پدرجان، پدرجان، پدرجان، بـه   گفت: كرد و مي و خود را جلوي او انداخت و استغاثه مي

هـايش جريـان    ها بر گونـه  است، در حالي كه اشكپسرت نگاه كن كه به چه حالي افتاده 
كرد و از طرفي دشمنان هـم بـه    يافت. او پدرش را به آغوش گرفته بود و رهايش نمي مي

  كرد. دنبالش بودند تا به او رسيدند و بر باالي سرش ايستاده و او همچنان پدر را رها نمي
دهـد و از بـار ايـن     گويي، پدرش او را در اين حالـت بـه دشـمن تحويـل مـي      آيا مي

مسئوليت شانه خالي خواهد كرد. بنابراين، گمانت در باره كسي كه رحمتش به بنـدگانش  
  از پدر و مادر نسبت به فرزندشان بيشتر است، چيست؟!

هرگاه بنده از دشمن بگريزد و به سـوي او روي آورد و خـود را بـا تمـام وجـود در      
اش به همراه گريه و فغان بمالد و بگويد:  تانههايشان را به خاك آس برابرش بيندازد و گونه

اي جـز شـما نـدارد، و هـيچ      كننـده  اي پروردگارِ من! رحم كن بر كسـي كـه هـيچ رحـم    
  اي جز شما برايش وجود ندارد... دهنده ياري

  دهنده و حامي جز شما ندارد... و هيچ پناه
  اي جز شما ندارد... دهنده و هيچ كمك

  باشد... ات مي ت و گداي آستانهمسكين و بيچاره و فقير توس
  اش هستي و پناهش تنها به سوي توست... دهنده تو تنها پناه
  و مأوايي از عذاب شما غير از خود شما ندارد... ءهيچ ملجا

پس اي برادر، به انجام اعمال صالحه و خير و كسب حسنات و همراهي با صالحان و 
  نيكان بشتاب...
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ت و گمراهـي بعـد از رهيـابي شـديداً بپرهيـز، زيـرا       و از انحراف و شك بعد از هداي
ذي تــتم بنعمتــه الحمــد هللا الــ  ::  رحمــة اهللا والســالم علــيکم و   خداوند متعـال همـراه توسـت.   

  .الصالحات
*   *   *  


