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اي خالص، اميد است (با  ايد! به سوي خدا توبه كنيد، توبه اي كساني كه ايمان آورده«
اين كار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد، و شما را در باغهائي از بهشت كه نهرها از زير 
درختانش جاري است وارد كند، (اين كار) در روزي خواهد بود كه خداوند پيامبر و 

كند، اين در حالي است كه نور حقيقي آنها از  كه با او ايمان آوردند خوار نميكساني را 
گويند: پروردگارا ! نور ما را كامل  پيشاپيش و از سوي راستشان در حركت است، و مي

  ».كن، و ما را ببخشاي كه تو بر هر چيز توانايي
  

  



 

  پيشگفتار مترجم

ستايش او آرايش گيرد و مطلع همه ن خدايي را كه ديباچة همة كتابها از بستايم آ
خطابه از ذكر او زينت پذيرد. و درود و سالم بر خاتم انبيا، آنكه برگزيده شد تا رحمتي 
براي همه جهانيان باشد و نيز بر آل و اصحاب او و بر هر آن كس كه تا قيامت از راه و 

  رهنمود او پيروي كند.
آغاز  ،دان پوش و غيب پروردگار عيب از آنجا كه توبه و بازگشتن از گناهان به سوي

رستگاران و اول قدم مريدان و تابلوي مجاهدان و كليد  يهسالكان و سرماي طريق
و فعل. علم  ،استقامت مايالن است و حقيقت آن از سه كار مرتب انتظام پذيرد: علم، حال

اي  ن آگاهيت به زيان گناهان و اينكه آنها حجاب ميان بنده و محبوب او هستند، چنابسن
كه دل را دردمند سازد و به سبب گناهان سابق، دلِ تائب گداخته گردد. چه خوب 

ال پذيرد و شكافي است در جگر كه التيام عآتشي است در دل كه اشت«اند كه توبه  گفته
و يا بيرون كشاندن لباس جفاست و گستردن بساط وفا. توبه بدل كردن حركات ». نپذيرد

ات ستوده و آن جز به اخالص عمل و خاموشي و حالل خوردن نكوهيده است به حرك
  ايد.محاصل ن

در اي  از آنجا كه امروزه علم توبه و اساس آن از مدال خود خارج و متاع و سرمايه
بينند كه فرمايندگان توبه خود توبه كمتر  دست دغلبازان قرار گرفته و عاميان و متعلّمان مي

نجيات به يك استغفار خشك و قلقله زباني در آمده، كنند و اين عصاره و سرلوحة م مي
شمارِ خود را، به آغاز قرن شش و عصر امام محمد غزالي   بر آن شدم تا عقربه زمان

كنان همان  برگردانم و آنچه را ايشان سبب نگارش احياي خود بيان نموده بنده نيز شكوه
  گفت: لي دردمندان مياسباب ايشان را سبب ترجمة كتاب توبه قرار دهم. امام غزا

ر غايت رنگ نيست، اجل دبدان كه آخرت در آمدن شتاب دارد و دنيا را در رفتن د«
عالماني را  ،هبران جهان آخرتانزديكي است و سفر آخرت در غايت دشواري؛ زيرا ر

از وجودشان خالي گشته و در  اشند. عالماني كه اكنون روزگار،بايد كه وارثان پيامبران ب
دانند و منكر را معروف  اند كه معروف را منكر مي الم نماياني جاي گرفتهجايشان ع
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يقينا ناپيدا  آن مندرس شده و آثار ،توبه ،علم دين از آن جمله ،شمارند. بدين وسيله مي
بيرون  علم اند كه اقسام علم از سه ين گروه به خلق چنان وانمود كردهگشته است و ا

  نيست:
كه حكم و قاضي را بدان نياز باشد تا چون ناكسان و يكي ـ علم فتواي احكامي 

فرومايگان دچار نزاع و خصومت شوند چون درندگان به جان هم افتند، دفع نزاع و قطع 
  خصومت آنان ممكن گردد.

كوشد كه   جويي مي مباهات و تفاخر شده و هر برتري يهدوم ـ علم جدل كه وسيل
  ازد يا به اجبار به خاموشي وادارد.خصم عقيدتي خويش را به ياري آن سركوب س

اي شده با نيروي آن  كران را وسيلهاپردازي و بازي با الفاظ كه مذ سوم ـ علم سجع
مديران حق جاي دهند. و چون تكيه اين عالم   يهعوام را بفريبند و اوباش را در حلق

و  ،مال نمايان بر اين سه فن دامي شده است براي طلب حرام و دست يافتن به مقام و
قرآني] در ميان  يهاند [ ازجمله توب حقيقت علم آخرت و آنچه سلف صالح بر آن بوده

رونق و متروك گشته است و علمي كه در قرآن به عنوان فقه، حكمت، نور و  خلق بي
  ».هدايت بيان شده اكنون به باد فراموشي سپرده شده است

دانيم و هيچوقت اين انديشه از ما راز توبه در اين است كه ما پيوسته خود را متهم ب
پنداريم با ناپاكي آميخته است، گذشته ما بيش از  زايل نشود كه وجود ما بيش از آنچه مي

آنچه راست باشد به كژي گراييده است و تا براي كسي اين حالت و اين تصور پيش 
ايم  يمودهنيايد، دست به توبة جدي نخواهد زد. چه تضميني هست راهي را كه ما تاكنون پ

نما به مسير خود ادامه داده  قطب راهنما و بي راه صحيح و درستي بوده است، چه بسا بي
  باشيم.

لذا شرط خرد آن است كه به محاسبة خود پرداخته خويش را نزد خداوند شرمنده 
  داريم و به تصحيح و بازسازي عمر خود بپردازيم. توبه را سه مقام باشد:
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ند و شناخت واقعي زيان و خسران گناهان و احساس جازم علم به وجود خداو - اول 

tΠöθ � :هي براي روزي كهربه وجود توشه و زاد tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ āωÎ) ôtΒ ’ tAr& 

©! $# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠÎ=y™ � /مگر  ،روزي كه هيچ مال وفرزندي سود نمي دهد] «89-88[الشعراء
  »ايد.كسي كه با دل پاك بسوي خدا بي

ي را به ما بچسباند، خلچنان ندامتي كه ت ندامتي كه به دنبال اين علم پيدا شود، –دوم 
  منش ما را عوض كند و آنچه قبالً در كام ما شيرين بوده اكنون تلخ نمايد.

  استمرار در انجام حسنات و نيكيها.عمل، يعني عزم قطعي بر ترك گناه و  –سوم 
زباني نباشد نيازمند يك حركت ديگري هم هست و  براي اينكه توبه فقط يك لقلقة

  يابي است و اين چيزي است كه از انسانهاي عاقل و آگاه خواسته شده است. آن علّت
ار و ندامت كار مهمي باشد ولي در امر دستيابي به توبة فشايد براي بعضي خود استغ

ار خود بگوييم ما نصوح دستيابي به علل است. در مسأله توبه كافي نيست كه به پروردگ
ايم، هر چند از صميم دل باشد و حتي عازم هم باشيم كه  ايم و يا خالف كرده دروغ گفته

گر اين كار را انجام ندهيم. اگر چه اين كار خوب است ولي كافي نيست. بايد برگرديم يد
 يابي اعتنا بوديم؟ علت چرا نسبت به حقوق ديگران بي گفتيم؟ به اينكه ما چرا دروغ مي

كنيم و اين علل و اسباب را در زندگي خود از بين ببريم و قطع نماييم. از آنجا كه رفتار 
ما معلول گذشته است بايد به گذشته خود رجوع كنيم. روابطي وجود داشته كه ما چنين 

هايي داشتيم كه ما  كرديم، يا دوستاني داشتيم و يا هوسهايي داشتيم و يا برنامه و چنان مي
نمودند. اكنون بايد نسبت به قطع و بريدن آن  ه دروغ و تضييع حقوق و ... ميرا مجبور ب

از كردن و عزم بر ترك گناهان در همين راستاست. اگر بنا باشد  اسباب اقدام نماييم. توبه
و آمدهاي سابق ما باقي بمانند و  فردا همان زندگي ديروز را داشته باشيم و تمام رفت 

هاي ما با آنان قطع نشود ولي از  رِ جاي خودشان باشند و برنامهتمام دوستان گذشته ما س
آن طرف توقع داشته باشيم شخصيت ما دگرگون شود، اين خود يك تمناي محال و 
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ها  ياب است يعني به ريشه آرزوي بيجاست. در باب توبه شخص عالم و خردمند علت
  افكند. ها نظر مي نظر دارد ولي شخص جاهل فقط به ميوه

ي به دنبال توبه در خودش بوجود آورد ركه عزم جدي دارد كه تغيير جوه كسي 
بايستي به اين علل و اسباب بيروني هم توجه داشته باشد. تائبين واقعي كساني بودند كه 
در روابط بيروني خود تغييرات الزمي بوجود آورند. در غير اين صورت توبة ما ناكام 

است بي ييهخواهد ماند كه آن تنب هات و بارقات رباني را بايستي دائمي نماييم. يدوام. تنب
اي آسماني به سويش باز شده و نسيم رحمتي به  كند كه دريچه انسان گاهي احساس مي

شود كه اين  سازد، ولي بتدريج مشاهده مي زود و قلب او را معطر و خنك مي سويش مي
  توان باشد. لتي جز يك تنبه نميشود. چنين حا گرايد و خاموش مي بارقه رو به تاريكي مي

  من كه به بوي آرزو در چمن هوس شدم
  

  برگ گلي نچيدم و زخمي خار و خس شدم  
  

  تيري زدي و زخم دل آسوده شد از آن
  

  دالن مرهم ديگر هان اي طبيب خسته  
  

ي را زا هستند و تا كسي اين حالت بيرون هاي زودگذر ناپايدار و حسرت تنبه و جرقّه
د محال است كه حالت دروني او عوض شود. حالت توبه در اين عصر ما عوض نكن

همچون كسي است كه در بيابان طوفاني شعلة كبريتي در دست دارد، مواظبتها و 
مراقبتهايي الزم است كه اين شعله در اين بيابان طوفاني و دچار گردباد، خاموش نشود. 

. كمتر كسي است تو را ياري ميبخشدو قدمي در محافظت آن برداري خداوند قدمها اگر ت
هاي رباني به  كه در عمرش چندين بار اين تنبيهات به او دست نداده باشد و اين بارقه

سوي او ندميده باشد. نگهداري اين عمل از جوانان كه تاب تغيير و تحول را دارند 
  تر است.  زيبنده

ي تكميل آن نيازمند كارهاي البته بايد دانست كه توبه فقط ترك گناهان نيست بلكه برا

¡|βÎ) ÏM≈uΖ¨ �نيك فراوان است كه  ptø:$# t ÷Ïδõ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9 زيرا خوبيها بديها را « ]114[هود/ � #$
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كننده بايد حجم اعمال نيك خود را باال برد و كارهاي نيك بيشتري  توبه» برد از ميان مى
وغبار عصيان جاروب نمايد.  ز گردانجام دهد تا زنگارهاي دل را بزدايد و بيت وجود را ا

  اش برنگردد. و ديگر به آن گناهان و خطاهاي گذشته
  تاكنون كردي چنين اكنون مكن

  

  تيره كردي آب را، افزون مكن  
  

  هرچه داري در دل از مكر و رموز
  

  پيش ما پيدا بود مانند روز  
  

  گرچه پوشيش ز بنده پروري
  

  بري تو چرا رسوايي از حد مي  
  

  ق با تو مواساها كندلطف ح
  

  چون از حد بگذرد رسوا كند  
  

  

فقه رفتاري در پرتو قرآن و «اين اثر ترجمه قسمت چهارم از سلسله مراتب مباحث 
باشد تأليف استاد عالمه دكتر يوسف قرضاوي  كه  به نام توبه به سوي خدا مي» سنت

نظير است  د خود بيدر ح هايشان با فهم قرآن و درك مقاصد شارع، حقايق گوهرباري ك
  در زمينة توبه بندگان در هفت مبحث اساسي به نگارش در آورده است.

مكمالت توبه و احكام  - 3مقدمات توبه،  -2مبحث وجوب توبه و فضيلت آن،  -1
موانع توبه،  -6نتايج توبه،  - 5گناهاني كه مشمول توبه هستند و اقسام گناهان؛  - 4آن، 

  هاي توبه. انگيزه -7
هم بنا به درخواست مديريت محترم نشر احسان تهران، برادران مجاهد و  حقير
 دوست يعقوبي و كسب اجازه مكتوب شرعي از مؤلف، به ترجمه آن اثر پرداختم. فرهنگ

و بار ديگر دم گرم و صفاي دل ياران گوهرشناس به تن رنجور و جان پرشورم نشاط و 
كي از رنج تلخكاريها هموار شد و اندوه نيرويي تازه بخشيد، نيرويي كه بر اثر آن اند

گلستان حقايق عرفاني و به نامرديها كاستي گرفت. اين بار نيز از بوستان معرفت علم و 
گشت و گذار پرداختم و سرانجام به جهان انديشة وي راه يافتم و تشنگي ديرپاي 

تا حدي بخش افكار فقهي، تربيتي و عرفاني وي  اندوزي خويش را از زالل فرح دانش
  نيدم.فرونشا



    

  توبه      16

   

 

يك رفتار كه مطابقت ترجمه ندانم كه از برادر عزيزم سبحان  اينجانب بر خود الزم مي
تشكر و قدرداني نمايم و همچنين از خواهر محترم و  را با اصل كتاب عربي بعهده گرفتند

 خواني اين اثر را گذاري آيات و نمونه نظر اعراب اديب سركاري بيان يعقوبي كه با دقت
  نمايم. گرفتند تشكر مي هبه عهد

صوح مترجم، ناشر و خواننده خواهم كه اين كتاب را سبب توبة ن از خداوند متعال مي
عفو قرار دهد و ما را توفيق اخالص در  شهاي فكري و قلمي احتمالي را موردو لغز

هاي راهروان پيشگام و سير بسوي  عبادت و پيروي از شريعت و عروج از پله

x‚$−ƒÎ)� ß‰ç7÷èمقامات tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �∩∈∪ مرحمت نمايد كه او شنواي اجابتگر ،
  است.

  

  ياد ده ما را سخنهاي دقيق
  

  كه تو را رحم آورد آن اي رفيق  
  

  هم دعا از تو اجابت هم ز تو
  

  ايمني از تو مهابت ز تو  
  

  گر خطا گفتيم اصالحش تو كن
  

  مصلحي تو اي سلطان سُخنْ  
  

  اري كه تبديلش كنيكيميا د
  

  گرچه جوي خون بود نيلش كني  
  

  اين چنين ميناگريها كار تست
  

  تاين چيزها اكسيرها اسرار توس  
  

مترجم تالش خود را براي فراروي نهادن متني درست به عمل آورده است اما در عين 
ي ا شمرد و ضمن پوزش خواستن از صراحت لهجه حال اين اثر را پيراسته از اشكال نمي

يي دلسوزانه كه به ميان آورده آغوش خود را بر هر نقد خيرخواهانه و هر راهنما
  گشايد.  مي

  العظيم العلي ال باهللاإ و ما توفيقی   
  ـ ه 1421رمضان  27 :كرمانشاه
  احمد نعمتي                                                               

  



 

  مقدمه مؤلف

 ،عظيم سلطانهفيه، كما ينبغي لجالل وجهه و  اً ركمبا كثيرًا طيباً   لمين، حمداً هللا رب العا الحمد
مخرج الحق و  ىلإقائد الخلق الرشد و  ىلإ ةهادي البشريمعلم الناس الخير و  یالسالم علوالصالة و 

سوتنا وحبيبنا أمامنا و إصراط العزيز الحميد، سيدنا و  ىلإذن ربهم إالنور ب إلىالناس من الظلمات 
  يوم الدين. ىلإحسان إمن تبعهم بصحبه و آله و  ىعلعبداهللا و  بن محمد

  :اما بعد
در ارتباط با منزلتي است بس عظيم از » كاروان به سوي خدا«جزء چهارم از سلسله 

  باشد. مي» توبه«منازل سائرين به سوي خدا و سالكين طريق پروردگار جهان كه همان 
را بر ساير منازل سالكين و مقدمات بعضي از عالمان علم رفتار و سلوك، توبه 

منهاج «همانگونه كه امام محمد غزالي در كتاب خود به نام  دان صالحين، مقدم داشته
مرتبه توبه را به عنوان مرتبه دوم بعد از مرتبه علم قرار داده كه نخستين مرحله » العابدين

رضوان و  راستاو معبر براي كساني كه خواهان وصول به پيشگاه خداوند متعال و خو
  گيرد. مينواب نيكوي او باشند، همان علم و آگاهي است كه در آغاز قرار 

كتاب اول را اختصاص به » ربع منجيات«از قسمت » احياء علوم الدين«وي در كتاب 
توبه داده است. ولي من در اين سلسله [تسهيل فقه رفتاري در پرتو قرآن و سّنت] به 

نچه را خداوند متعال برايم ميسر گردانيد، در معرض انتشار ترتيب معيني ملتزم نشدم، آ
  قرار دادم كه شايد بعدها به يك ترتيب منطقي بدان دست يابم.

دانش توبه، يك دانش مهم بلكه ضروري است و امت اسالمي در اين عصر بدان نياز 
ان و خطايا گناهغرق در  »اال من رحم اهللا«ن عصر يا رمبرم دارند، به دليل اينكه مردم د

اند پس خداوند هم آنان را فراموش كرده است.  هستند. آنان خدا را فراموش كرده
هاي شرّ و بدي و موانع خير و نيكي فراوان، دامنگير آنان شده و راه خدا را بر آنان  جاذبه

مسدود و راه شيطان را بر آنان هموار ساخته است. اينك ما در بسياري از ممالك اسالمي 
هاي جمعي، با نوشته، صدا،  ل جهنمي، با استفاده از تكنولوژي مدرن و رسانهبا وساي

هاي راه  پيوسته مسير و جاذبه ايم ومواجه تصوير و ديگر عوامل بازدارنده از اين دست
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بينيم و شياطين انس و جنّ و دشمنان اسالم از  شنويم و مي خوانيم، مي شيطاني را مي
راف از مسير ها، مسلمانان را تشجيع و تشويق به انح سانهها و ر داخل و خارج آن دستگاه

نمايند. و اضافه بر آن، آرزوها و خواهشهاي بد نفساني، تمايل به دنيا، فراموشي  حق مي
مرگ و حساب و بهشت و جهنم، و غافل ماندن از پروردگار و خالقِ تنها و قهار، خود 

ن حالتي شگفت نيست كه اينگونه مردمان اند و در چني هاي شيطاني معين و ياور آن جاذبه
به ترك نماز پردازند و پيرو شهوات نفساني گردند و عهد و پيمان خداوند را بعد از تعهد 
و ميثاق، نقض نمايند. و در حدود و وظايف نسبت به خدا و بندگان خدا كوتاهي نمايند 

آوردن مال و و به حرامخواري و خوردن مال مردم دريغ نورزند و در كسب و بدست 
  دارايي بدون توجه به حالل يا حرام بودن آن بكوشند.

اي بر روي آنان فرياد كشد  ت نياز دارند كه نذير و اخطاردهندهدامروزه مسلمانان بش
ييد، و از خواب بيدار شويد و به راه عقل و خرد آييد و به سوي آاز اين مستي بهوش  :كه

وزي فرا رسد كه هيچ مال و فرزندي در آن بكار پروردگارتان توبه كنيد قبل از اينكه ر
  نايد، سواي كسي كه با قلب سالم راه خدا را پيموده باشد.

كوشش ما در اين جزء اين است كه دلهاي غافل را بيدار نماييم و عقلهاي گريزان را 
برگردانيم و عزمهاي سست را نيرو بخشيم و اهميت توبه و ضرورت و فضيلت و وجوب 

و همچنين مقومات، شرايط، اركان و مهمترين احكام آن را براي مردم بيان فوريتي آن 
شوند چه در دنيا  كننده مي نماييم و ثمرات و نتايج توبه و دستاوردهايي را كه نصيب توبه

ها و موجبات آن  و چه در قيامت متذكر شويم. همانگونه كه به بيان موانع توبه و انگيزه
نياز شديد به توبه در اين عصر شهوات و غفلتها و شبهات، پردازيم و به خاطر  نيز مي

  ايم. مباحث را اندكي با تفصيل بيان كرده
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اند و از حقيقت،  تمام عالمان علمِ تصوف و سلوك توجه شاياني به توبه مبذول داشته
اند از جمله ابوالقاسم، جنيد، ابوسليمان  اي عرضه نموده اركان و شرايط آن مباحث ارزنده

  ني، ذوالنون مصري، رابعه عدوي و ... .دارا
توان از: محاسبي، مكي،  و به عنوان بارزترين مؤلفان در علم تصوف و سلوك مي

  نان را نام برد.آبعد از  علماييابن قيم و  ،قشيري، غزالي
  گويد: مي» توبه«كتاب  يدر مقدمه» االحياء«غزالي در كتاب امام محمد 

دان، آغاز طريق  پوش و غيب عيب پروردگارناهان به سوي بدانكه توبه و بازگشتن از گ
سالكان است و سرماية رستگاران و اول قدم مريدان و كليد استقامت مايالن و مطلع 

و اقتداي و براي جميع انبيا و ديگر مقربان است.  �اصطفا و انتخاب براي پدر ما آدم
ت اگر آدمي گناه كند چه فرزندان به پدران عين خود سزاواري است و جاي شگفتي نيس

در جبلت او علت گناهكاري هست و كسي كه شبيه پدر خود ماند بجاست و ظلمي 
نكرده است. ولي پدر پس از شكست به جبران و پس از ويراني به تعمير پرداخت، لذا 

در اظهار  ÷فرزند بايد كه به هر دو طرف نفي و اثبات و وجود و عدم پيروي كند. آدم
اي مبالغت ورزيد. پس هر كه او را در گناه الگو سازد وقتي به  گذشتهاي پشيماني بر خط

ر آتش انداخته است. بلكه خير محض شيوه فرشتگان است و شرّ  توبه نپردازد خود را د
صرف بدون جبران شيوة شياطين است و جبران شرّ و بدي به وسيله خير و نيكي شعار و 

بد و نيك آميخته و در فطرت بشريت خير و شرّ دثار آدميان است. چه در طينت انسانيت 
و يا به  �اي انتساب او يا به فرشته باشد و يا به آدم آويخته شده است و هر بنده

دليل نموده  يهاقام �شيطان، پس كسي به توبه گرايد بر صحت نسبت خود به آدم
ت. انتساب نموده اس ابتاست و كسي كه بر گناه اصرار ورزد، نفس خود را به شيطان ث

آدمي به فرشته به اينك از او پيوسته خير محض آيد از امكان آدمي بيرون است، چه در 
يا به آتش   ،فطرت او خير يا شرّ چنان معجون شده است كه جز به آتش از آن جدا نشود

و بديهي است كه گوهر انساني از خبائتهاي شيطاني  ،پشيماني و يا به آتش آن جهاني
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تا به يكي از اين دو آتش نسوزد و اكنون زمان كار در اختيارِ توست كه از  يابد رهايي نمي
تر را انتخاب كني، پيش از آنكه عنانِ اختيار را از دست  تر و از دو آتش نرم دو بدي آسان

تو بستانند و تو را سوي سراي اضطرار رانند و در فردوس اعلي و يا در جهنم اسفل 
  رسانند.

است. از آن پس روايات و  عاول قرآن و سنت رسول خدا  توجه و مرجع نخست من
باشد. سعي و كوشش فراوان نمودم بر اينكه در حكم و توجيه بر  اثر سلف صالح مي

حديث ضعيفي اعتماد ننمايم و در بيان حديث به راوي و درجه آن به اختصار بپردازم. 
ند در ارتباط با ترغيب بود بدان استدالل ننمودم هر چ اگر حديثي صحيح و يا حسن نمي

و ترهيب مطلب باشد. و اگر آن را بيان نموده باشم جز جهت اطالع و يا به عنوان ناقل از 
  ام. روايت ديگري نبوده است و غالباً به بيان ضعف آن پرداخته

و ما در اين موضوع به شماري از كتب بويژه كتب دانشمندان علم تصوف و سلوك 
  باشد: رين آنان اين دو كتاب اساسي ميايم كه مهمت استفاده كرده

ياك إنعبد و كياإلي مقامات إمدارج السالكين شرح منازل السائرين «: كتاب  اولي

است كه اين » ابن القيم«الدين، ابن قيم جوزي مشهور به  تأليف ابوعبداهللا شمس »نستعين
، فقيه توانمند و مربي اديب و بليغ توانا، داعي با قلم توانايكتاب بسيار زيبا و سحرانگيز 

، دانشمندي كه به ايراد طرايق و محقق اصولي و آگاه به مقاصد شارع، موحد صادق
پردازد،  دارد و به كشف احكام و شرع حقايق مي پردازد و علل و اسباب را بيان مي مي

  آراسته گرديده است.
ين و نص بنده از اين كتاب استفاده فراواني بردم و در بسياري مواضع به نقل ع

  ام. عبارات او پرداخته
ايشان به نقل عين عبارات » الدواءو  ءلداا«همانگونه كه در بيان اثر گناهان، از كتاب 

  ام. پرداخته
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المعارف مشهور در علم  ةاست كه در واقع يك دائر» حياء علوم الدينا«دومي: كتاب 
ع عبادات، ربع و آن مشتمل بر چهار ربع و چهل كتاب است: رب سلوك و اخالق است

عادات، ربع مهلكات، ربع منجيات و نخستين كتاب در ربع منجيات همان كتاب توبه 
  است.

فكري است كه تأليفات خود را بر  غزالي، فقيه اصولي و منطقي و مصلح و روشن
المثلها و انتخاب اسلوب شيوا به  تقسيم و تبويب زيبا و با ترتيب افكار و تبيين ضرب

ته است. و عالمان و متخصصان علوم تربيتي و سلوك بعد از او از اين زيور اعجاب آراس
قوت «اند همانگونه كه او خود از گذشتگان بويژه از كتاب  مند شده كتاب ايشان بهره

  ليف ابوطالب مكي استفاده نموده است.ات» القلوب
 يو گاه هاي غزالي فراوان اقتباس نموديم خود، از افكار و انديشه يهو ما هم به نوب

  ام. بعضي از عبارات ايشان را عيناً نقل نموده
از خداوند متعال خواهانم كه خير و بركت اين كتاب را به نويسنده، خواننده، ناشر و 

اند، عطا فرمايد. و وسيلة بازگشت دلها به  تمام كساني كه در اين كار خير سهيم بوده
تعال مسئلت دارم كه توبة ما را به سوي خداي خود گردند همانگونه كه از پيشگاه خالق م

عنوان توبة نصوح قبول فرمايد و موجب كفارات گناهان ما و رفع درجات ما گردد و 
  شوند. بدان وسيله ما را وارد بهشتهايي نمايد كه در زير آنها رودهايي جاري مي

� !$ uΖ−/ u‘ öΝÏϑ ø? r& $ uΖs9 $tΡ u‘θ çΡ ö� Ï�øî $# uρ !$ uΖs9 ( y7̈Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% �  ]/8تحريم[ 

  ».پروردگار! نور ما را براي ما كامل گردان و بر ما ببخشاي كه تو بر هير چيز توانايي«
  ـ ه ١٤١٨الدوحة: صفر مبارك 

  م 1997يونيو   
  يوسف قرضاوي  
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  وجوب توبه و ضرورت آن

هر مسلماني در مسيرش به سوي خدا، در صورت ارتكاب به گناه و معاصي و 
مت را بدان دستور و باشد. قرآن كريم و سّنت نبوي ا لغزشها، توبه بر او واجب و الزم مي

دان علوم ظاهري، باطني، فقهي و اخالقي به وجوب آن نترغيب نموده است و تمام دانشم
بگويد: توبه واجب  هاست: هر كسي كاند، تا آنجا كه سهل بن عبداهللا گفته  اجماع كرده

و باز  نيست كافر، و هر كسي راضي و تن به گفته او دهد همچنان كافر خواهد شد
و هنگامي كه مردم نسبت به  ،1تر از توبه نيست براي مردم هيچ چيزي واجبگويد:  مي

تر از فقدان علم و آگاهي دربارة توبه  علم توبه جاهل باشند، هيچ عذابي براي مردم سخت
  نيست.

  توبه در قرآن

هاي مكي و مدني، توجه و اهميت شاياني نسبت به  قرآن در آيات بسياري از سوره
  به خواست خداوند در مواضع خود بدان آيات اشاره خواهد شد.توبه مبذول داشته 

  فرمايد: ترين آيات قرآن در رابطه با توبه اين گفتار خداوند متعال است كه مي برجسته

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθ ç/θè? ’n< Î) «! $# Zπ t/öθ s? %�nθ ÝÁ ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïe�s3ãƒ 
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  ]8تحريم/[  
 ه. باشد كنصوح [خالصانه و بادوام] كنيد يهبه درگاه خداوند توباي مؤمنان «

گناهان را مستور گرداند و شما را در باغهاي بهشتي كه زير درختانش نهرها 
پيامبر و مؤمنان همراه او را،  ،وندجاري است داخل كند، در آن روزي كه خدا

__________________ 
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گرداند] در آن روز نور [ايمان و عبادت] ذليل نسازد [بلكه عزيز و سرافراز ابد 
نمايد] و در آن  رود [و راه بهشتشان مي آنها در پيش رو و سمت راست ايشان مي

حال گويند پروردگارا تو نور ما را به كمال برسان و ما را بيامرز كه تنها تو به هر 
  ».چيز توانايي

آنان را به توبه و بازگشت  اين آخرين پيام الهي در قرآن در رابطه با مؤمنان است كه
از طرف خداوند متعال، » امر«دهد. صيغة  خالص و صادقانه به سوي پروردگار، دستور مي

اي باشد كه آن امر را از وجوب منصرف  در قرآن بر وجوب داللت دارد مگر قرينه
و اي نيست. وجوب توبه در جهت اميد به د گرداند، و در اينجا هيچگونه قرينه و بازدارنده

  باشد: امر و يا دو هدف اساسي است كه هر شخص مؤمني جوياي آنها مي
  كفارة گناهان. -1
 دخول به بهشت جاويدان. -2

  و هر انسان مسلمان نياز شديدي به اين دو موضوع دارد كه:
  گناهانش بخشوده شود. -2خطاهايش محو گردد.  -1

اش با دو  ار انسانيانسان ازخطا و گناه خالي نيست؛ زيرا كه او برحسب اقتضاي ساخت
  عنصر مختلف تركيب يافته است:

آورد و  عنصر معنوي و آسماني. يكي آن را پايين مي -2عنصر مادي و زميني.  -1
  كشاند. ديگري آن را به باال مي

اولي [عنصر مادي و خاكي] امكان دارد انسان را به پستي حيواني و يا فروتر از آن 
ي] امكان دارد او را به مقام مالئكه و يا باالتر از آن برد. ديگري [عنصر معنوي و آسمان

  صعود نمايد.
و چون هر انساني در معرض خطا و گناه قرار دارد. بنابراين براي محو و پوشاندن 
خطاهايي كه از او سرزده است به توبة نصوح نيازمند است. موضوع ديگري كه براي 

ت و ممكن نيست هيچ مسلماني انسان مطرح است ورود ايشان به بهشت جاويدان اس
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كه ترين مسأله يك انسان مؤمن جايگاه ابدي او است:  نياز داند. زيرا مهم خود را از آن بي
شوندگان؟ در سعادت و كاميابي است  يافتگان است يا هالك آيا او در روز قيامت از نجات

سران و يا در شقاوت و خسران؟ نجات، سعات و كاميابي در بهشت است و يا هالك، خ
  شقاوت در دوزخ.

� yϑ sù yy Ì“ ôm ã— Ç tã Í‘$ ¨Ψ9 $# Ÿ≅Åz÷Šé& uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# ô‰ s)sù y—$ sù 3 $ tΒuρ äο 4θuŠy⇔ ø9$# !$u‹÷Ρ ‘$!$# āω Î) ßì≈tFtΒ 

Í‘ρã� äó ø9   ]185آل عمران/[  � #$

هر كسي خود را از آتش جهنم دور داشت و به بهشت ابدي در آمد چنين كسي «
  ».نيستاي  ني دنيا به جز متاع فريبندهرستكار است و بدان كه زندگا

  فرمايد: آنچه در قرآن راجع به توبه وارد شده اين گفته خداوند متعال است كه مي

� # þθç/θè? uρ ’ n<Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ä3ª=yè s9 šχθßs Î=ø� è? �  /31[نور[  
  ».ر شويدباشد كه رستگا اي مؤمنان همه به درگاه خداوند توبه كنيد«

خداوند متعال در اين آيه همه مسلمانان را به توبه دستور داده، و هيچ كدام را اگرچه 
در مرتبه عاليِ استقامت باشد و از نردبان پرهيزگاران عروج نموده باشد، مستثني ننموده 

  است.
 كنند اند، توبه مي اي كه بدان مرتكب شده بعضي از مسلمانان در رابطه با گناهان كبيره

كنند،  و چنين كساني معصوم نيستند و بعضي از مرتكب شدن به محرّمات صغيره توبه مي
كنند، و هر  توبه مي 1اين نوع گناه هم در امان است و بعضي از شبهات كسي از ترو كم

ها بپرهيزد دين و آبروي خود را محفوظ داشته است و بعضي از مكروهات  كسي از شبهه
كنند. و بعضي از اينكه در  كساني كه از غفلتهاي قلبي توبه ميكنند بلكه هستند  توبه مي

__________________ 

ن امري است. چنانكه نتوان گفت حالل است يا حرام، حق است يا جمع شبهه: پوشيده و نامعلوم بود -1

  باطل.
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اند، توبه  عالي از مراتب معنوي صعود نكرده يك حالت پست قرار دارند و به مقام
  كنند. مي

وبة خواصِ تو بايد دانست كه توبة عوام سواي توبة خواص، و توبه خواص غير از 
حسنات «» المقربين رار سيئاتحسنات األب« اند: خواص است به همين خاطر گفته

  ».نيكوكاران گناه مقرّبان است

شريفه مذكور از همه مسلمانان درخواست توبه شده است كه شايد رستگار  يهدر آي
گويد: اين  اين آيه دارد و مي يهتحليلي دربار» البصائر«. صاحب قاموس در كتاب شوند

و بهترين مخلوقاتش را مورد  مدني است. خداوند با اين آيه مؤمنان يهآيه در سور
دهد كه به دنبال ايمان، صبر، هجرت و جهاد، به درگاه خداوند توبه كنند.  خطاب قرار مي

ä3ª=yè/÷پروردگار، رستگاري را با توبه مرتبط ساخته s9� š�χθßs Î=ø� è? ] باشد كه رستگار
رجا است استفاده و از ادات [لعلّ] كه بيانگر اميد و  ،شويد] بسان، ارتباط مسبب بر سبب

شده است. يعني شما اي مؤمنان هرگاه توبه كرديد اميد رستگاري براي شما هست و جز 
  بندند. كاران به رستگاري و سعادت، اميد نمي توبه

گويند: توبه بر همگان حتي انبيا و اوليا واجب است و  بعضي از عالمان علم اخالق مي
  فرمايد:  است، آنجا كه خداوند متعال ميبوده  �گمان مبريد كه توبه فقط مخصوص آدم

� # |Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ −/ u‘ 3“uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ §ΝèO çµ≈t6tG ô_ $# …çµ š/ u‘ z>$ tG sù Ïµø‹n=tã 3“y‰ yδ uρ �    

  ]122- 121/طه[  
آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت، سپس پروردگارش او را «

  ».برگزيد و بر او ببخشود و [وى را] هدايت كرد
توبه يك حكم دائمي است كه بر جنس بشريت واجب گشته و تا زماني سّنت الهي 

خالف آن  اندازي در تغيير آن نيست، تغيير و تبديل نگردد، فرض كه هيچگونه چشم
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بازگشت به درگاه خداوند متعال در حقِ هر انساني چه غيرممكن است. بنابراين توبه و 
  و ضروري است.  عاصي، واجب، و چه ولي و چه غير نبينبي و چه 

: (همة شما خطاكارانيد و بهترين )كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابونحديث (
اند، اشاره به اين  روايت نموده �. كه احمد و ديگران از انسكارانند) خطاكاران توبه

  مطلب دارد. حكم وجوب توبه، همگاني، دائمي و مربوط به هر شرايط و احوال است.

#) � :عموميت دليل در آيه به دليل þθç/θ è?uρ ’ n<Î) «!$# $ �èŠÏΗsd �  هيچ انساني از نافرمانيهاي
اعضا و اندامهايش در امان نيست. وقتي كه پيامبران و برگزيدگان از معصيت مصون 

نمايد] پس  نيستند [به دليل اينكه قرآن و احاديث، خطا، توبه و گرية آنان را بيان مي
  از آن محفوظ خواهند ماند. چگونه ساير انسانها

اگر انسان بتواند در بعضي حاالت از معصيت اعضا در امان ماند، به احتمال قوي از 
خواهشها و قصدهاي قلبي به سوي گناهان، محفوظ و مصون نخواهد ماند. و اگر حتي از 

ه ها و خياالت متفرق هاي شيطاني نسبت به ورود انديشه اين هم در امان بماند از وسوسه
دارد، محفوظ نخواهد بود و اگر انسان از آن هم در امان  كه انسان را از ياد خدا باز مي

باشد، از غفلت و كوتاهي نسبت به علم و معرفت ذات خدا، صفات و افعال او، خالي 
نخواهد بود. تمام اين موارد نقص است و هر كدام داراي اسباب و عللي هست كه در 

د آنها خود بازگشت به مطلوب است اختالف مردم در مقدار مسير راه، اشتغال به اضدا
  1نقصاني آن اسباب و علل است نه در اصل نقصاني.
*     *    *  

  فرمايد:  خداوند متعال مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω ö� y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã βr& (#θçΡθ ä3tƒ #Z� ö� yz öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ 

Ö !$|¡ ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ ÎpΣ #|¤ tã βr& £ä3tƒ # Z�ö�yz £åκ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“ Ïϑù=s? ö/ä3|¡ à�Ρr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$uΖs? 

__________________ 

  است.» احياء«كه آن مختصر  1/175شرح عين العلم وزين الحلم:  -1
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É=≈s) ø9 F{ $$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω $# ä−θÝ¡ à� ø9$# y‰ ÷è t/ Ç≈yϑƒM}$# 4 tΒuρ öΝ©9 ó=çGtƒ y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 

tβθ çΗÍ>≈©à9   ]11/حجرات[  � #$

قوم ديگر را مسخره و استهزا كنند. شايد آن قوم را  اي مومنان هرگز نبايد قومي،«
كنيد بهترين مؤمنان باشند و نيز زنان مؤمن قومي ديگر را مسخره  كه مسخره مي

نكنند كه بسا آن قوم بهترينِ آن زنان باشند و هرگز عيبجويي خود مكنيد و به 
ام و بد ن مان،يپس از ا يكه فسق و بدكارهاي زشت يكديگر را مخوانيد  لقب
  ». كه توبه نكنند، ستمكارند ياست. و كسان يرسم

جويي  خداوند متعال مردان و زنان مؤمن را از تمسخر و استهزا و همچنين از عيب
فرمايد. از  ، نهي مياعتبارساختن شخصيت انسان [تجريح] همديگر به وسيلة طعن و بي

جويي به خود  ن عيبجويي برادران مؤمن را همچو يابيم كه قرآن عيب اين نهي در مي
دهد. [به اين دليل كه مسلمانان همه از يك نفس واحده و از يك  شخص اعتبار مي

دارد به اين سبب كه تمام اين  گوهرند] و نيز مؤمنان را از خواندن القاب زشت، باز مي
امور [تمسخر، استهزا و القاب زشت] انسان را از مرتبة ايمان به پرتگاه فسق انتقال 

دانيم كه به دنبال ايمان به خدا  گردد و مي تبديل مي» فاسق«به » مؤمن«او از دهد.  مي
  عمل فسق است. بدترين كار،

  فرمايد: سپس خداوند متعال مي

�   tΒuρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ çΗÍ>≈©à9   ]11[حجرات/    � #$

  ». كه توبه نكنند، ستمكارند يو كسان «   
توبه است كه اگر كسي از آن خودداري كند به گروه ظالمان و اين دليلي بر وجوب 

  كند. در خواهد آمد و خداوند ظالمان را رستگار نمي

� …çµ ‾Ρ Î) Ÿω ßxÎ=ø� ãƒ šχθ ßϑÎ=≈©à9   ]23/يوسف[  � #$

  ».شوند ظالمان رستگار نميهمانا  «
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� ª! $# uρ Ÿω �=Ås ãƒ tÏΗÍ>≈©à9   ]57/آل عمران[  � #$

  ».دارد نميو خداوند ظالمان را دوست «

� ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈©à9   ]51/مائده[  � #$

  ».نماياند خدا گروه ستمگران را راه نميهمانا «
  يابند. اينانند كه از آتش دوزخ رهايي نمي

� β Î)uρ óΟä3ΖÏiΒ āω Î) $ yδßŠ Í‘# uρ 4 tβ%x. 4’ n? tã y7În/ u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §ΝèO Édf uΖçΡ tÏ% ©!$# 

(#θ s)̈? $# â‘x‹ tΡ ¨ρ šÏϑ Î=≈©à9 $# $pκ� Ïù $wŠ ÏWÅ_ �  ]72- 71/مريم[  

گردد اين [امر] همواره بر  و هيچكس از شما نيست مگر اينكه درآن وارد مي«
رهانيم و  اند مي پروردگار حكمي قطعي است، آنگاه كساني را كه پرهيزگار بوده

  ».يمكن ستمگران را به زانو در افتاده در [دوزخ] رها مي
  آيات ديگري در رابطه با توبه

نمايد و  كردن ترغيب و تشويق مي هاي ديگر قرآن، انسان را نسبت به توبه بعضي از آيه
  دارد، از جمله: فضائل و آثار آن را بيان مي

� ¨β Î) ©! $# �=Ït ä† tÎ/≡§θ −G9 $# �=Ïtä† uρ šÌ�ÎdγsÜ tFßϑø9   )222/بقره(  � #$
  ».دارد ن را دوست ميكاران و پاكيزگا خداوند توبه«

  دعوت قرآن از مشركان و كافران براي توبه

ها مشركان را به توبه و بازگشت به درگاه خداوند، دعوت  قرآن در بعضي از آيه
گشايد تا آنان هم به گروه جامعة اسالمي  كند، و دروازة رحمت را به سوي آنان مي مي

ند. از آن جمله در سورة توبه پس از بپيوندند و از اخوت و برادري مؤمنان برخوردار شو
  فرمايد: دستور به قتال و نبرد با مشركاني كه عهدها و پيمانها را نقض نموده بودند، مي
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� βÎ*sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$s% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ >=y⇐ sù öΝßγn=‹Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à�xî 

ÒΟ‹Ïm   ]5/توبه[  � ‘§

كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان گشوده گردانيد پس اگر توبه «
  ».زيرا خدا آمرزندة مهربان است

  و:

� βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u uρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’Îû ÇƒÏe$!$# �    /11[توبه[  

ر اين صورت برادران ديني د پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند«
  ».باشند شما مي

و باز قرآن، نصاري را كه قائل به الوهيت مسيح بودند و يا او را جزئي از سه اجزاء 
دارد كه مسيح  نمايد و بيان مي پنداشتند، دعوت به توبه مي ] ميسه گانهاقانيم » [اله«ساخته 

است. او مردمان را به سوي اي از بندگان خدا است و احكام بشري بر او جاري  بنده
  فرمايد: كند، آنجا كه مي پرستش خداي يكتا دعوت مي

� ô‰ s)s9 t� x� Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθ ä9$ s% āχÎ) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# zΟ tƒó� tΒ ( tΑ$ s%uρ 

ßxŠÅ¡ yϑø9 $# û Í_t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝà6−/ u‘uρ ( …çµ ‾ΡÎ) tΒ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù 

tΠ§� ym ª! $# Ïµ ø‹n=tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1uρù' tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒuρ šÏϑÎ=≈©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ ô‰ s)©9 

t�x�Ÿ2 t Ï% ©! $# (# þθ ä9$s% āχÎ) ©! $# ß] Ï9$rO 7π sW≈n=rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈s9 Î) Hω Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ ©9 

(#θßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθ ä9θà)tƒ £¡¡ yϑu‹s9 šÏ% ©! $# (#ρã� x�x. óΟßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∠⊂∪ 

Ÿξsù r& šχθ ç/θçG tƒ † n< Î) «! $# …çµ tΡρ ã� Ï� øótG ó¡ o„uρ 4 ª! $#uρ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   ]74-72مائده/[�     ‘§

اند و حال آنكه  كساني كه گفتند: خدا همان مسيح پسر مريم است قطعاً كافر شده«
گفت: اي فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد  مسيح مي
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كه هر كس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و 
اوراني نيست. كساني كه [به تثليت قائل جايگاهش آتش است و براي ستمكاران ي

شده و] گفتند: خدا سومين [شخص] از سه [شخص يا سه اقنوم] است قطعاً كافر 
گويند  اند و حال آنكه هيچ معبودي جز خداي يكتا نيست و اگر از آنچه مي شده

باز نايستد به كافران ايشان عذابي دردناك خواهد رسيد. چرا به درگاه خدا توبه 
  ».مهربان است  واهند؟ و خدا آمرزندةخ نند و از وي آمرزش نميك نمي

بلكه خداوند بخشنده، باب توبه را بر روي كافران ستمگري كه زنان و مردان مؤمن را 
افكندند، گشوده آنجا كه  چاههاي آتش مي دادند و آنان را در عذاب و شكنجه مي

  فرمايد: مي

Í‘$ ¨Ζ9 $#� ÏN#sŒ ÏŠθ è%uθ ø9$# ∩∈∪ øŒÎ) ö/ãφ $pκö� n=tæ ×Šθ ãè è% ∩∉∪ öΝèδuρ 4’ n?tã $ tΒ tβθè=yè ø� tƒ 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ ×Šθåκà− �    ]/7- 5بروج[ 

دار و انبوه، آنگاه كه آنان باالي آن خندق به تماشا نشسته بودند و  همان آتش مايه«
  ».آنچه بر سر مؤمنان آوردند گواه و شاهد بودند  خود به

كردند  فرمايد: ستمگران آنان را مجازات نمي مؤمنان ميخداوند به دنبال داستان اين 
  فرمايد: مگر به سبب اينك آنان به خدا ايمان آورده بودند. و باز مي

� āχ Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΨ tGsù tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ §ΝèO óΟ s9 (#θç/θ çGtƒ óΟ ßγn=sù Ü># x‹ tã tΛ©yγy_ 

öΝçλm;uρ Ü># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# �  ]10روج/ب[  
كساني كه مردان و زنان با ايمان را شكجنه و آزار دادند، سپس توبه نكردند،  «

  ». براي آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است
گويد: به اين كرم و بخشندگي خداوند نگاه كنيد،  حسن بصري در تفسير اين آيه مي

آنان را به توبه و آمرزش كافران، اولياي خداوند متعال را به قتل رساندند ولي باز او 
  كند! دعوت مي

  فرمايد: نمايد و مي تا آنجا كه خداوند متعال از مرتد توبه را قبول مي
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� y#ø‹x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρ ã� x�Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A,ym 

ãΝèδ u !%ỳ uρ àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘ öθs) ø9$# tÏϑ Î=≈©à9 $# ∩∇∉∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨βr& 

öΝÎγø‹n=tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ tÏèyϑ ô_ r& ∩∇∠∪ t Ï$ Î#≈yz $ pκ� Ïù Ÿω ß#¤� sƒ ä† 

ãΝßγ÷Ζtã Ü># x‹ yèø9 $# Ÿω uρ öΝèδ tβρ ã� sàΖãƒ ∩∇∇∪ āω Î) tÏ% ©!$# (#θç/$s? . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

(#θ ßs n=ô¹ r& uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θ à� xî íΟŠÏm§‘ �  ]/89- 86آل عمران[  

كند؟ با آنكه  چگونه خداوند قومي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند، هدايت مي«
شهادت دادند كه رسول، بر حق است و برايشان داليل روشن آمد و خداوند قوم 

كند آنان، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و  بيدادگر را هدايت نمي
آن لعنت جاودانه بمانند نه عذاب از ايشان كاسته مردم همگي بر ايشان است در 

گردد و نه مهلت يابند مگر كساني كه بعد از آن توبه كردند و درستكاري (پيشه) 
  ».نمودند كه خداوند آمرزندة مهربان است

  توبه از نفاق يا توبة منافق

به ترك  كند او را قرآن همانگونه كه انسان را از كفر ظاهر و آشكار، به توبه دعوت مي
كفر باطني و نفاق و اعالم اسالم به صورت زباني محض به وسيله ايمان نيز دعوت 

گويد و اينگونه  مي» منافق«و به دارندگان چنين صفتي » نفاق«نمايد. قرآن به كفر باطني  مي
  كند: يادآوري مي

  

zÏΒuρ� Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθà) tƒ $ ¨ΨtΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/uρ Ì� Åz Fψ$# $ tΒuρ Νèδ tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ ∩∇∪   

∩∇∪ šχθ ããÏ‰≈sƒä† ©! $# t Ï%©! $#uρ (#θãΖtΒ# u $ tΒuρ šχθããy‰ øƒ s† HωÎ) öΝßγ|¡ à�Ρ r& $tΒuρ 

tβρ á� ãè ô± o„ ∩∪ ’ Îû ΝÎγÎ/θ è=è% ÖÚ z÷£∆ ãΝèδyŠ# t“ sù ª! $# $ZÊ t�tΒ �  /10-8[بقره[  
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قيامت ايمان گويند: ما، به اهللا و روز در ميان مردم، كساني هستند كه به زبان مي «
خواهند اهللا و مؤمنان را اينها به خيال خود مي�اند.آورديم، اما در دل ايمان نياورده

دهند. در آنكه درك كنند، كسي جز خود را فريب نميفريب دهند؛ اما بي
دلهايشـان، بيماريِ (شك و نفاق و دشمني با حق) وجود دارد. و پروردگار، بر 

  ».بيماريشان افزوده 
ز اين نفاق به مجرد اعالن اسالم قابل قبول نيست زيرا آن شهر قبالً اعالم زباني توبه ا

پس از بيان حقيقت » النساء«كرده توبه منافقي كه داراي چهار ويژگي كه قرآن در سوره 
  پذيرست. آن ويژگيها عبارتند از: آنان و كشف اسرار آنها، بيان داشته امكان

كنند و از كافران طلب  دارند و مؤمنان را ترك مي منافقان، كافران را دوست مي -1
  نمايند. عزّت مي

� Î� Åe³o0 tÉ) Ï�≈uΖßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλm; $¹/#x‹ tã $̧ϑŠÏ9 r& ∩⊇⊂∇∪ tÏ% ©! $# tβρ ä‹ Ï‚ −Ftƒ tÍ� Ï�≈s3 ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρr& 

 ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 šχθ äótG ö; tƒr& ãΝèδy‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïèø9 $# ¨βÎ*sù nο̈“ Ïè ø9 $# ¬! $YèŠÏΗsd �     
  ]139-138/نساء[  

به منافقان خبر ده كه عذابي دردناك [در پيش] خواهند داشت * همانان كه غير «
جويند؟  ند. آيا سربلندي را نزد آنان ميگير از مؤمنان كافران را دوستان [خود] مي

  ».[اين خيلي خام است] چرا كه عزّت همه از آنِ خداست
  دارند. نشينند و پايه پيوند خود را با كافران محفوظ مي ان ميمنافقان در كمين مؤمن -2

� t Ï% ©!$# tβθ ÝÁ −/u�tItƒ öΝä3 Î/ βÎ*sù tβ%x. öΝä3s9 Óx÷Fsù z ÏiΒ «! $# (# þθ ä9$s% óΟ s9 r& ä3 tΡ öΝä3yè ¨Β βÎ)uρ 

tβ%x. tÌ� Ï�≈s3 ù=Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (# þθä9$ s% óΟ s9 r& øŒÈθós tG ó¡ tΡ öΝä3ø‹ n=tæ Νä3 ÷è uΖôϑtΡ uρ z ÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# �    

  ]141/نساء[  
گويند  ، پس اگر از جانب خدا به شما فتحي رسد ميكه مترصد شمايند همانان«

گويند: مگر ما بر شما  مگر ما با شما نبوديم؟ و اگر براي كافران نصيبي باشد مي
  ».داشتيم؟ تسلط نداشتيم و شما را از [ورود به جمع] مؤمنان باز نمي
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دل و دو رنگ هستند و نسبت به اسالم مكر و پيامبر خدا دو منافقان با خدا و -3
  نمايند. حيله مي

  ميل و كسل هستند و از ياد خدا غافلند. منافقان چون به نماز آيند بي -4

� ¨βÎ) tÉ) Ï�≈uΖßϑø9 $# tβθ ãã Ï‰≈sƒä† ©! $# uθèδ uρ öΝßγãã Ï‰≈yz # sŒÎ)uρ (# þθãΒ$ s% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θãΒ$s% 

4’ n<$|¡ ä. tβρâ !# t�ãƒ }̈ $̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρ ã� ä. õ‹tƒ ©! $# āω Î) WξŠ Î=s% ∩⊇⊆⊄∪ tÎ/ x‹ ö/ x‹•Β t ÷t/ y7Ï9≡sŒ 

Iω 4’ n<Î) Ï Iωàσ ‾≈yδ Iω uρ 4’n<Î) Ï Iωàσ ‾≈yδ 4 tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# n=sù y‰ Åg rB …ã&s! Wξ‹Î6y™ �    

  ]143- 142/نساء[  
خواهد كرد و چون به  كنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ منافقان با خدا نيرنگ مي«

كنند و خدا را جز اندكي ياد  نماز ايستند به كسالت برخيزند با مردم ريا مي
كنند ميان آن [دو گروه] دو دلند نه با اينانند و نه با آنان و هر كه را خدا  نمي

  ».گمراه كند هرگز راهي براي نجات او نخواهي يافت
قين پرداخت، باب توبه را به روي آنان پس از آنكه خداوند متعال به ذكر اوصاف مناف

  فرمايد: نبست بلكه توبه را با شرايط خود بر روي آنان باز گشود آنجا كه مي

� ¨βÎ) tÉ) Ï�≈oΨ çR ùQ$# ’ Îû Ï8 ö‘¤$!$# È≅x� ó™F{ $# zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# s9 uρ y‰ ÅgrB öΝßγs9 #��� ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ āωÎ) 

šÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θ ßsn=ô¹ r& uρ (#θ ßϑ|ÁtG ôã $# uρ «! $$Î/ (#θÝÁ n=÷zr& uρ óΟßγoΨƒÏŠ ¬! š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù 

yì tΒ šÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# �  ]146- 145/نساء[  

آري منافقين در فروترين درجات دوزخند و هرگز براي آنان ياوري نخواهي «
يافت مگر كساني كه توبه كردند [و عمل خود را] اصالح نمودند و به خدا 

خالص گردانيدند كه [در نتيجه] آنان با  تمسك جستند و دين خود را براي خدا
  ».مؤمنان خواهند بود
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نفاق تباه كردند،  يه: آنچه را به وسيل آنان عبارت است از اينكه يهكمال و بسندگي توب
زدن و پيوستن به مردم، به خدا بپيوندند و در دين خود  اصالح نمايند. و در عوض چنگ

بدور مانند تا خداوند متعال دين آنان را هم  براي خدا اخالص ورزند و از ريا و دودلي
  خالص گرداند، و در نتيجه به گروه مؤمنان صادق در آيند.

  فرمايد: خداوند متعال در سورة ديگر قرآن مي

� šχθà�Î=øts† «! $$Î/ $tΒ (#θ ä9$s% ô‰ s)s9 uρ (#θ ä9$s% sπ yϑ Î=x. Ì� ø�ä3ø9 $# (#ρ ã� x�Ÿ2 uρ y‰÷è t/ ö/ÏS Ïϑ≈n=ó™Î) 

(#θ ‘ϑyδuρ $yϑ Î/ óΟ s9 (#θä9$oΨ tƒ 4 $tΒuρ (# þθßϑ s) tΡ Hω Î) ÷βr& ãΝßγ9uΖøîr& ª! $# …ã& è!θß™u‘uρ ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù 4 
βÎ*sù (#θ ç/θçG tƒ à7tƒ # Z� ö�yz öΝçλ°; ( β Î)uρ (# öθ©9 uθtG tƒ ãΝåκö5 Éj‹ yè ãƒ ª! $# $ ¹/# x‹tã $VϑŠÏ9 r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íο t� ÅzFψ$# uρ �  ]74/توبه[  
اند در حالي كه قطعاً سخن كفر  سخن ناروا] نگفتهخورند كه [ به خدا سوگند مي«

اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند  گفته و پس از اسالم آوردنشان كفر ورزيده
جويي برنخاستند مگر بعد از آنكه خدا و پيامبرش از  همت گماشتند و به عيب

است و اگر نياز گردانيد. پس اگر توبه كنند براي آنان بهتر  فضل خود آنان را بي
  ».روي برتابند خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد بود

  توبه از گناهان كبيره

همانطور كه قرآن توبه از شرك و نفاق را يادآور شده به بيان توبه از گناهان نيز 
م احر ،قتل نفس [كه خداوند قتل آن را جز به حقّ -1پرداخته است. گناه كبيره مانند: 

زنا [كه خداوند متعال آن را به عنوان عمل فاحشه و راه بدفرجام قرار  -2ده است] گرداني
داده است]. قرآن اين دو گناه كبيره را بر اكبر كبار كه همان شرك است عطف نموده 

  فرمايد: است، هنگامي كه در توصيف بندگان مؤمن مي
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� tÏ% ©!$# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz# u Ÿω uρ tβθ è=çFø) tƒ }§ø� ¨Ζ9 $# ÉL ©9$# tΠ§� ym ª! $# 

āωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4  tΒuρ ö≅ yèø� tƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã&s! 

Ü># x‹ yèø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ āωÎ) tΒ z>$ s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

Wξyϑ tã $ [sÎ=≈|¹ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª! $# ôΜ ÎγÏ?$t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym 3 tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θ à� xî 

$VϑŠÏm   ]70-68/فرقان[  � ‘§
خوانند و كسي را كه خدا (خونش) را  اند كه با خدا معبودي ديگر نمي   و كساني«

كنند و هركس اينها را انجام دهد  كشند و زنا نمي حرام كرده است جز به حق نمي
شود  سزايش را دريافت خواهد كرد* براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي

مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته  ماند و پيوسته در آن خوار مي
كند و خدا همواره آمرزنده مهربان  كند پس خدا بديهايش را به نيكيها تبديل مي

  ».است
پردازد و  ن در بسياري از آيات بعد از توبه به ذكر ايمان ميآشود كه قر مالحظه مي

  كند از جمله همين آيه: ايمان را بر توبه عطف مي

� $ ¨Βr' sù  tΒ z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $ [sÎ=≈|¹ #|¤ yè sù βr& šχθä3tƒ z ÏΒ šÏ⇔ Î=ø� ßϑ ø9 $# 
  ]67/قصص[  �
و اما كسي كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد اميد است كه از «

  ».رستگاران باشد
آنهايي كه خداوند، به دنبال اشاره به گروهي از پيامبران مرسل و پيروان برگزيده آنان، 

  فرمايد: افتند، مي و گريان فرو ميكنان  آنان تالوت شود، سجده  هر گاه آيات رحمان بر
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� y#n=sƒ mX .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ì#ù=yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãèt7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# ( t∃ öθ|¡ sù tβöθ s)ù=tƒ 

$†‹xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ $ [s Î=≈|¹ y7Í×‾≈s9 'ρé' sù tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿωuρ 

tβθ ßϑn=ôà ãƒ $\↔ø‹x© �  ]60- 59/مريم[  

آنان جانشيناني به جاي ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها   آنگاه پس از«
پيروي كردند و به زودي سزاي گمراهي خود را خواهند ديد مگر آنان كه توبه 

دادند كه آنان به بهشت در آيند و ستمي كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام 
  ».بر ايشان نخواهد رفت

  فرمايد: و يا مثل اين آيه كه مي

� ’ÎoΤÎ) uρ Ö‘$ ¤� tós9 yϑÏj9 z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ $ [sÎ=≈|¹ §ΝèO 3“y‰ tF÷δ$# �  /82[طه[  

و به يقين من آمرزندة كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته «
  ».به راه راست رهسپار گردد نمايد و

اي  سرّ اين عطف، عطف ايمان بر توبه چيست؟ به نظر من با ارتكاب گناه كبيره خدشه
آيد. حتي بعضي از احاديث نبوي بيانگر سلب  سنگين بر ايمان و اعتقاد شخص وارد مي

ور كه در حديث طباشند همان ايمان از مرتكب گناه كبيره در حين ارتكاب آن، مي
 هو مؤمن والو يزني الزاني حين يزني  ال( :فرمايد روايت شده كه مي عن از پيامبرصحيحي

زناكار در حال « )هو مؤمنربها وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق و يشرب الخمر حين يش
  ».عمل زنا، شرابخوار در حال نوشيدن شراب، دزد در حال دزدي، ايمان ندارند

  شود. م ايمان شخص مسلمان ميبنابراين توبه موجب عودت و ترمي

  توبه از كتمان حقّ

اي كه قرآن به ضرورت و لزوم توبه از آن اشاره نموده است: گناه  از گناهان كبيره
كتمان حق و بيان نكردن آن براي مردم است كه از جمله گناهان عالمانِ ديني به شمار 

بليغ و احكام الهي را بدون رود زيرا كه بر آنان واجب است پيامهاي خداوند متعال را ت مي



    

  توبه      38

   

 

كم و زياد براي مردم تبيين و توضيح دهند، حق را بگويند و آن را بر مردم كتمان و 
پوشيده ننمايند، آن طور كه اهل كتاب آن را پوشيده داشتند و مورد مذّمت خداوند متعال 

  قرار گرفتند.

� øŒÎ) uρ x‹s{ r& ª! $# t,≈ sVŠÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθßϑ çGõ3 s? 

çνρ ä‹ t7uΖsù u !# u‘uρ öΝÏδÍ‘θ ßγàß (# ÷ρu� tIô© $# uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿsS WξŠÎ=s% ( }§ ø♥ Î7sù $ tΒ šχρç� tIô±o„ �    

  ]187/آل عمران[  
و [ياد كن] هنگامي را كه خداوند از كساني كه به آنان كتاب داده شده پيمان «

ن را [به وضوح] براي مردم بيان نمائيد و كتمانش مكنيد گرفت كه بايد حتماً آ
پس آن [عهد] را پشت سرِ خود انداختند و در برابر آن بهايي ناچيز دريافت 

  ».اي كردند نمودند و چه بعد معامله
را كتمان نمودند و به خاطر � آنان در كتب خود بشارت بعثت حضرت محمد

ثمناً قليالً: بهاي كم ناميده، به تحريف و تغيير را  دستيابي به متاع دنيا كه خداوند آنان
  كتب آسماني پرداختند. خداوند آنان را هشدار داد و فرمود:

� ö≅è% ßì≈tFtΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×≅‹Î=s% äο t�Åz Fψ$# uρ ×�ö� yz Ç yϑÏj9 4’ s+   ]77/نساء[  � #$?¨
خرت پيشه كرده آ و براي كسي كه تقوي ،استبگو برخورداري از اين دنيا اندك «

  ».بهتر است
  فرمايد: و باز خداوند مي

� ¨β Î) šÏ% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# z ÏΒ É=≈tG Å6ø9 $# šχρ ç�tIô± o„uρ  Ïµ Î/ $YΨ oÿsS 

¸ξ‹Î=s% � y7Í×‾≈s9 'ρ é& $tΒ šχθ è=ä. ù' tƒ ’ Îû óΟÎγÏΡθ äÜ ç/ āω Î) u‘$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ ÞΟ ßγßϑÏk=x6 ãƒ ª! $# tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ ãƒ óΟßγs9 uρ ë># x‹ tã íΟŠÏ9r& ∩⊇∠⊆∪ y7Í×‾≈s9 'ρé& t Ï% ©!$# (# ãρ u�tIô© $# s's#≈n=āÒ9 $# 

3“y‰ ßγø9 $$ Î/ z># x‹ yè ø9 $# uρ Íο t� Ï� øóyϑø9 $$Î/ 4 !$yϑsù öΝèδu�y9 ô¹ r& ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9   )175-174/بقره(� #$
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دارند و بدان بهاي  كساني كه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده پنهان مي«
آورند. آنان جز آتش در شكمهاي خويش فرو نبرند و خدا  اچيزي به دست مين

ك پاكشان نخواهد كرد و عذابي دردنا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفت و
] هدايت و يآنان همان كساني هستند كه گمراهي را به [بها ،خواهند داشت

د بر آتش شكيبا پس براستي چه اندازه باي ،عذاب را به [ازاي] آمرزش خريدند
  ».باشند.

گنندگان حق بنگريد از يك  كتمان يهآور و قابل مالحظ سرسام و انجام به اين وعيد
  طرف متضمن عذاب مادي است:

� $ tΒ šχθè=ä. ù' tƒ ’ Îû óΟ ÎγÏΡθäÜ ç/ āω Î) u‘$ ¨Ζ9   ]174/بقره[  � #$

  ».جز آتش در شكم خويش فرو نبرند«
  ي است.و از طرف ديگر مستوجب عذاب معنوي و روح

� Ÿω uρ ÞΟ ßγßϑÏk=x6 ãƒ ª!$# tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ ãƒ ó �  ]174/بقره[  

  ».گويد و پاكشان نخواهد كرد خداوند روز قيامت با آنان سخن نمي«
  اند: و همچنين باعث ضرر و زيان در معامله خود شده

� (# ãρ u�tIô© $# s's#≈n=āÒ9 $# 3“y‰ ßγø9 $$ Î/ z># x‹ yèø9 $# uρ Íοt� Ï�øó yϑø9 $$ Î/ó �  ]175/بقره[  

  ».گمراهي را به بهاي هدايت و عذاب را به ازاي مغفرت خريدند«
  به دليل اينكه آنان با كتمان شهادت و بيان حق، بندگان خدا را گمراه ساختند:

� ôtΒ uρ ãΝn=øß r& £ϑÏΒ zΟ tG x. ¸ο y‰≈yγx© …çν y‰Ψ Ïã š∅ ÏΒ «! $# ó �  ]140/بقره[  

شهادت و گواهي خود را كتمان كردند، ظالم و چه كسي نسبت به كساني كه «
  ».ستمكارند

بنابراين قاطعانه و با تأكيد از آنان درخواست توبه شده تا از اين عذاب و لعنت خدا و 
  فرمايد: ديگران نجات يابند. خداوند مي
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� ¨β Î) t Ï% ©! $# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $ uΖø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9 $# 3“y‰ çλù;$# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ çµ≈̈Ψ ¨� t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

’ Îû É=≈tG Å3 ø9 $# � y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝåκß] yè ù=tƒ ª! $# ãΝåκß] yè ù=tƒuρ šχθãΖÏè≈‾=9 $# ∩⊇∈∪ āω Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? 

(#θ ßs n=ô¹ r& uρ (#θ ãΖ̈� t/ uρ š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù ÛUθè? r& öΝÍκö� n=tæ 4 $ tΡr& uρ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠÏm §�9$# �    
  ]160-159/بقره[  

هاي روشن و رهنمودي را كه فرو فرستاديم بعد از آنكه  آن را  نشانهكساني كه «
كند و  دارند، آنان را خدا لعنت مي ايم نهفته مي براي مردم در كتاب توضيح داده

كنند مگر كساني كه توبه كردند و [خود را] اصالح  كنندگان لعنتشان مي لعنت
پذير  هيم بخشيد و من توبهنمودند و [حقيقت] را آشكار نمودند، پس آنان را خوا

  ».مهربانم
خداوند براي پذيرش توبه آنان شرايطي قرارداده از جمله به اصالح اعمال فاسد خود 

اند، بيان نمايند. وقتي كه جزاي كتمان حق  بپردازند و براي مردم آنچه را كتمان كرده
ايد كه آن ونه جلوه دهد و سعي نمراينگونه باشد، پس جزاي كسي كه حق را زشت و وا

 را در صورت باطل بيان نمايد، تا ميان مردم و آن، ايجاد مانع كند و با زبان و قلمش ضد
آن را بيارايد، بايد چگونه باشد؟ شكي نيست كه مجازات آن شديد و از گناهان بسيار 

نگاران، هنرمندان،  بزرگ است. اينگونه اعمال از بسياري از نويسندگان، مؤلفان، روزنامه
توانند افكار و عقول و  زاريها، خطيبان و سخنرانان و امثال آن، از كساني كه ميخبرگ

محض پشيماني و تصميم زند. توبة چنان كساني به  گرايشهاي مردم را تغيير دهند، سر مي
به انجام كار نيك مورد قبول نيست، بلكه بايد به اصالح مفاسد و تبيين كتمان براي عموم 

ها و افكار را به فساد وتباهي كشانده و بسياري از  بسياري از انديشهبپردازند، زيرا آنان 
اند، بنابراين براي صحت توبة آنان بايد تا آنجا كه توانايي دارند  مردم را گمراه ساخته

اسباب و عوامل اين فساد را در كتب، نوارها، فيلمها و ... زايل و نابود سازند. و اگر توان 
هاي همگاني بطور علني و آشكار از  داشتند الزم است كه در رسانهازاله و نابودي آن را ن
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مواضع قبلي خود منصرف و برائت جويند و به ضد اعمال خود بپردازند و با شجاعت و 
قاطعانه و واضح و شفاف، به تبيين موضع جديد خود و بازگشت از مواضع و نظرات 

  1قبلي خود بپردازند.

  كنندگان فضيلت توبه و توبه

  فرمايد: جع به تشويق و ترغيب در عمل توبه خداوند متعال ميرا

� ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÎ/≡§θ−G9$# �=Ït ä† uρ šÌ�ÎdγsÜ tFßϑø9   ]222/بقره[  � #$

  ».كاران و پرهيزگاران را دوست دارد خداوند توبههمانا «
  اي باالتر از مقامِ دستيابي به محبت پروردگارِ جهانيان است؟ چه مقام و رتبه

خداوند در توصيف عبادالرحمن [بندگان پروردگار] شرف انتساب آنان را به خود داده 
دهد كه در آنجا با تحيت و سالم يكديگر را مالقات  و به آنان وعده بهشتهايي را مي

كنند و با دريافت منزل و مقامي عالي تا ابد مخلّد و متنعم [جاويدان و برخوردار از  مي
  فرمايد: مانند و مي نعمتهاي خداوندي] مي

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

āωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4  tΒuρ ö≅ yèø� tƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã&s! 

Ü># x‹ yèø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ āωÎ) tΒ z>$ s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

Wξyϑ tã $ [sÎ=≈|¹ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª! $# ôΜ ÎγÏ?$t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym 3 tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θ à� xî 

$VϑŠÏm   )70-68/فرقان(  � ‘§
خوانند و كسي را كه خدا [خونش را]  و كساني كه با خدا معبود ديگري نمي«

و هر كس اينها را انجام  ،كنند كشند و زنا نمي جز به حق نمي ،ستاحرام كرده 

__________________ 

همانطور كه دكتر مصطفي محمود و استاد خالد محمد خالد و ديگران كه مشمول هدايت خدا قرار  -1

  گرفتند، دست به چنين اقدامي زدند.
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براي او در روز قيامت عذاب دو چندان  ،دهد سزايش را دريافت خواهد كرد
ماند مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار  شود و پيوسته در آن خوار مي مي

كند و خدا  ميهايش را به نيكيها تبديل شايسته انجام دهد پس خداوند بدي
  ».مهربان است يههمواره آمرزند

كه سيئات  گيرد چه فضيلتي از اين بيشتر كه تائب چنان مقبول درگاه خداوند قرار مي
[كارهاي زشت و ناپسند] او تبديل به حسنات گردد؟ دربارة وسعت مغفرت و رحمت 

  فرمايد: كنندگان، خداوند متعال مي پروردگار نسبت به توبه

� ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ tÏ% ©! $# (#θèù u�ó� r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨β Î) ©! $# 

ã� Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à� tóø9 $# ãΛÏm §�9   ]53/زمر[         � #$

ايد از رحمت خود نوميد  روي روا داشته بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده«
آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان  شويد و در حقيقت خدا همة گناهان را ميم

  ».است
 اين آيه درِ توبه را كامالً بر روي هر گناهكار و خطاكاري باز نموده هر چند كثرت

   فرمايد: مي عآسمان هم رسيده باشد؛ زيرا پيامبر يهگناه او به كران
  .1 )بتم لتاب عليكملو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم ت(
اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به آسمان برسد و سپس توبه كنيد خدا توبه شما «

  ».پذيرد را مي
كنندگان اين است كه خداوند متعال مالئك مقرب را بكار  از جمله فضائل ديگر توبه

نان را از كنندگان طلب مغفرت نمايند و از خداوند بخواهند كه آ گرفته است تا براي توبه
  فرمايد: عذاب دوزخ حفظ كند و آنان را داخل باغهاي بهشتي نمايد. آنجا كه مي

__________________ 

  3445الباني: صفحه و يا شماره  ،اجهصحيح ابن م -1
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� tÏ% ©!$# tβθ è=Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒuρ …çµ s9öθ ym tβθ ßs Îm7|¡ ç„ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒuρ  Ïµ Î/ 

tβρ ã� Ï� øótG ó¡ o„uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u $uΖ−/ u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅à2 & óx« Zπ yϑôm§‘ $ Vϑù=Ïãuρ ö�Ï� øî $$sù 

t Ï%©# Ï9 (#θç/$s? (#θãè t7̈? $# uρ y7n=‹Î6y™ öΝÎγÏ%uρ z># x‹ tã ËΛÅs pgø: $# ∩∠∪ $ uΖ−/ u‘ óΟ ßγù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζy_ 

Aβ ô‰ tã  ÉL©9 $# öΝßγ̈?‰ tãuρ tΒuρ yxn=|¹ ô ÏΒ öΝÎγÍ←!$ t/# u öΝÎγÅ_≡uρ ø—r& uρ óΟ ÎγÏG≈−ƒÍh‘èŒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& 

â“ƒÍ“ yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∇∪ ãΝÎγÏ%uρ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9 $# 4  tΒuρ È, s? ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 7‹Í≥ tΒöθtƒ ô‰ s)sù …çµ tF÷Η¿qu‘ 4 
š�Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã—öθ x� ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9   ]9- 7/غافر[  � #$

كنند و آنهايي كه پيرامون آنند به سپاس  كساني كه عرش (خدا) را حمل مي«
اند  گويند و به او ايمان دارند و براي كساني كه گرويده پروردگارشان تسبيح مي

كنند: پروردگارا! رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد و  طلب آمرزش مي
اند ببخش و آنها را از عذاب آتش  بال كردهكساني را كه توبه كرده و راه تو را دن

اي با هر كه از  شان داده ي دار. پروردگارا! آنها را در باغهاي جاويد كه وعده نگه
اند، داخل كن زيرا تو خود  پدران، همسران و فرزندانشان كه به صالح آمده

ها حفظ ارجمند و حكيمي و آنان را از بديها نگاهدار و هر كه را در آن روز از بدي
  ».اي و اين همان كاميابي بزرگ است كني البته رحمتش كرده

كنندگان در  دارند توبه آيات زيادي است با اسلوب مختلف كه بيان مي  قرآن حاوي
شان مشمول مغفرت و رحمت پروردگار قرار خواهند  صورت صحت و درستي توبه

هش بزرگ باشد، به گرفت، زيرا رحمت وسيع پروردگار در حق گناهكار هر چند گنا
دهد و  اين روست كه خداوند در قرآن تائبين را بشارت مي زتنگ نخواهد آمد. ا

  فرمايد: مي

� óΟ s9r& (# þθ ãΚn=÷è tƒ ¨βr& ©!$# uθèδ ã≅t7ø) tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ôtã  Íν ÏŠ$ t7Ïã ä‹ è{ù' tƒuρ ÏM≈s% y‰ ¢Á9 $# āχr& uρ 

©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm   ]104/توبه[  � �9$#§
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پذيرد و صدقات را  اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مي انستهآيا ند«
  ».پذير مهربان است گيرد و خداست كه خود توبه مي

uθèδ uρ� “Ï% ©! $# ã≅ t7ø) tƒ sπ t/öθ −G9$# ôtã  Íν ÏŠ$ t7Ïã (#θ à�÷è tƒuρ Ç tã ÏN$t↔Íh‹¡¡9 $# ãΝn=÷è tƒuρ $ tΒ 

šχθè=yè ø� s? �  ]/25شوري[  
  ».گذرد پذيرد و از گناهان در مي از بندگان خود مياوست كسي كه توبه را «

  گويد: خداوند در وصف ذات خود مي

� Ì�Ïù%yñ É=/Ρ ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É>öθ −G9   ]3/غافر[  � #$
  »پذير و توبه آمرزنده گناه«     

اش  كسي كه توبه كند و به اصالح خود بپردازد كارهاي نيك انجام دهد، خداوند توبه
  دارد: قرآن توبة مرد و زن دزد را اين چنين بيان ميپذيرد.  را بهتر مي

� yϑ sù z>$ s? . ÏΒ Ï‰÷è t/  Ïµ ÏΗø>àß yxn=ô¹ r& uρ �χ Î*sù ©! $# ÛUθçG tƒ Ïµ ø‹n=tã 3 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à�xî 

îΛÏm   ]39/مائده[  � ‘§

پذيرد  كردنش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبة او را مي پس هر كه بعد از ستم«
  ».مهربان استكه خدا آمرزندة 

� |=tG x. öΝä3š/ u‘ 4’n?tã ÏµÅ¡ ø� tΡ sπ yϑôm §�9 $# ( …çµ ‾Ρ r& ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝä3Ψ ÏΒ # L þθß™ 7's#≈yγpg ¿2 ¢Ο èO 

z>$ s? . ÏΒ  Íν Ï‰÷è t/ yxn=ô¹ r& uρ …çµ ‾Ρ r' sù Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   ]54[انعام/  � ‘§

پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر نموده كه هر كسي از شما به ناداني كار «
  ».مهربان است يهدي كند و آنگاه توبه و اصالح آيد پس وي آمرزندب

� ¢Ο èO ¨β Î) š� −/ u‘ šÏ% ©#Ï9 (#θè=Ïϑtã u þθ�¡9 $# 7's#≈yγpg ¿2 §ΝèO (#θç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

(# þθ ßs n=ô¹ r& uρ ¨βÎ) y7−/ u‘ .ÏΒ $yδ Ï‰ ÷èt/ Ö‘θ à� tó s9 îΛÏm   ]119/نحل[  � ‘§
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سبت به كساني كه به ناداني مرتكب گناه شده پس [با اين همه] پروردگار تو ن«
  ».مهربان است يآمرزند  اند البته پروردگارت پس از آن توبه كرده و به صالح آمده

كند. از جمله در  توصيف مي» التواب«قرآن در يازده مورد خداوند متعال را با صفت 
  بيان شده كه: �و اسماعيل �دعاي ابراهيم

ó=è? uρ� !$ oΨ ø‹n=tã ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠÏm §�9   ]128/بقره[     ∪∇⊅⊆∩� #$

  ».پذيرِ مهربان و بر ما ببخشاي كه تويي توبه«
اسرائيل پس از آنكه آنان گوساله را پرستش  نسبت به بني �و يا در گفتار موسي

  فرمايد: كردند قرآن مي مي

� (# þθ ç/θçG sù 4’ n<Î) öΝä3 Í←Í‘$ t/ (# þθ è=çFø% $$ sù öΝä3|¡ à�Ρ r& öΝä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 y‰Ψ Ïã öΝä3 Í←Í‘$ t/ z>$ tG sù 

öΝä3ø‹n=tã 4 …çµ ‾ΡÎ) uθèδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9   ]54بقره/[  � #$
پس به سوي آفريدگارتان باز گرديد و توبه كنيد؛ بدين ترتيب كه يكديگر را «

ه گناه، تيغ مجازات بر گناهكاران، ِبكشند). اين عمل در پيشگابكشيد (و افراد بي
ي شما را پذيرفت؛ همانا اهللا، سان اهللا توبهپروردگارتان براي شما بهتر است. بدين

  ».پذير و مهربان استبس توبه
  فرمايد: مي �و باز خداوند متعال خطاب به رسول اسالم

öθ s9 uρ� öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (# þθßϑn=¤ß öΝßγ|¡ à�Ρr& x8ρ â !$y_ (#ρ ã�x� øó tGó™$$ sù ©! $# t� x�øó tGó™$# uρ ÞΟ ßγs9 ãΑθß™§�9 $# 

(#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ©! $# $\/# §θ s? $ VϑŠÏm§‘ �  ]64/نساء[  
آمدند و از خدا آمرزش  و اگر آنان وقتي كه به خود ستم كرده بودند پيش تو مي«

پذير  قطعاً خدا را توبه ،كرد خواستند و پيامبر (نيز) براي آنان طلب آمرزش مي مي
  ».يافتند مهربان مي

  در قرآن‡هاي پيامبران توبه
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كند كه چگونه  و برگزيدگان خداوند را براي ما بيان مي ‡هاي پيامبران قرآن، توبه
آوردند،  شدند، شتابان پشيمان شده و به توبه و استغفار روي مي وقتي دچار لغزش مي

  آنان را بپذيرد. باشد كه خداوند آنان را بيامرزد و توبة
قدرت سرشارِ خود ايشان را است كه خداوند با  �الگو و متقداي تائبين همانا آدم

بيافريد و از روح خود در او دميد و به مالئك دستور داد كه به آدم سجده كنند. خداوند 
تمام اسامي را به او ياد داد. از اينرو او به خاطر علم و آگاهي بدان اسماء بر مالئكه 

اول كه در آزمايش علم و معرفت موفق گرديد در مرحلة  �برتري يافت و اين آدم
آزمون اراده پذيرفته نشد. زيرا خداوند در نخستين مرحلة تكليف، او را مورد آزمايش 
قرار داد: او همسرش را از خوردن ميوه يك درخت مخصوصي از درختان بهشت برحذر 
داشت و از خوردن ميوه بقيه درختان آنجا، ايشان را آزاد گذاشت. در اينجا بود كه ارادة 

ابل وسوسة شيطان قرار گرفت و نهي پروردگارش را ضعيف شد و در مق �آدم
فراموش كرد و اقدام به خوردن از آن درخت ممنوع شده نمود و به اين ترتيب مرتكب 
معصيت گرديد ولي بالفاصله و شتابان به وسيلة توبه و استغفار روان خود را از غبار آن 

  معصيت شستشو داد و نفس خويش را پاك و آراسته گردانيد.

�  ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ §ΝèO çµ≈t6tG ô_ $# …çµ š/ u‘ z>$ tG sù Ïµ ø‹n=tã 3“y‰ yδ uρ �    
  ]122-121/طه[

آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت، سپس پروردگارش او را «
  ».برگزيد و بر او ببخشود و وي را هدايت كرد

ت و كالم الهي است و رساال يهكه منتخب و برگزيد �دربارة توبه حضرت موسي
رود و با نه  و اولوالعزم به شمار مي �تورات بر او نازل شده و از جمله پيامبران مرسل

داد كه او قبل از رسالت  آيه و معجزات روشن، مورد تأييد قرار گرفته است. قرآن بيان مي
را جهت  �مرتكب خطايي شد. به اين صورت كه مردي از خويشاوندانش آن حضرت
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اهي و رفع تظّلم از مردي كه از تبار آل فرعون بود به كمك طلبيد و تعصب دادخو
   كيشي باعث شد كه موسي مشتي به بزند و آن مرد را از پاي در آورد. هم

� tΑ$s% #x‹≈yδ ôÏΒ È≅uΗxå Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ÅÒ •Β ×Î7•Β ∩⊇∈∪ tΑ$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) 

àMôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ ö�Ï� øî $$sù ’ Í< t� x�tó sù ÿ…ã&s! 4 …çµ ‾ΡÎ) uθèδ â‘θ à� tóø9 $# ÞΟŠ Ïm§�9   ]16- 15/قصص[ � #$

آشكار است. گفت  يهگفت اين كار شيطان است چرا كه او دشمني گمراه كنند«
پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه وي 

  ».مهربان است يهآمرزند
  لغزش شد آن هنگام كه فرمود: و بعد از رسالت باز دچار

� tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡr& š� ø‹s9 Î) 4 tΑ$s% s9  Í_1t� s? ÇÅ3≈s9 uρ ö�ÝàΡ $# ’n<Î) È≅t6 yf ø9 $# ÈβÎ*sù 

§� s)tG ó™$# …çµ tΡ$x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù Í_1t�s? 4 $ £ϑn=sù 4’ ©?pg rB …çµ š/ u‘ È≅ t7yf ù=Ï9 …ã&s# yè y_ $ y2yŠ §� yzuρ 

4 y›θ ãΒ $ Z)Ïè |¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$ sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ys ö6ß™ àMö6è? š�ø‹s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρr& tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# �    

  ]143/اعراف[  
گفت: پروردگارا! خود را به من بنماي تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهي «

ديد، ليكن به كوه بنگر، پس اگر بر جاي خود قرار گرفت به زودي مرا خواهي 
ه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسي لورش به كوه جديد، پس چون پروردگا

بيهوش بر زمين افتاد و چون به خود آمد گفت: تو منزهي به درگاهت توبه كردم 
  ».و من نخستين مؤمنانم

  فرمود: �در اينجا خدا به موسي

� # y›θ ßϑ≈ tƒ ’ÎoΤÎ) y7çG øŠx� sÜ ô¹$# ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $#  ÉL≈n=≈y™Í� Î/ ‘ Ïϑ≈n=s3Î/ uρ õ‹ ä⇐ sù !$ tΒ y7çG ÷� s?# u 

ä. uρ š∅ÏiΒ t Ì�Å3≈¤±9   ]144/اعراف[  � #$

اي موسي تو را با رسالتها و با سخن گفتنم با تو بر مردم روزگار برگزيدم پس «
  ».آنچه را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش
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روزي با پروردگارش فارغ شد و به  از مناجات چهل شبانه �هنگامي كه موسي
اي را كه سامري براي آنان ساخته بود،  ، ديد كه قومش گوسالهسوي قوم خود برگشت

بشدت  �اند. موسي نمايند و آن را به عنوان معبود و اله خود قرار داده پرستش مي
ايد! در اين هنگام از شدت  عصباني شد و به قوم خود گفت: بدكاري بعد از من انجام داده

الم خدا بودند، بر زمين انداخت و سر خشم و عصبانيت لوحهايي را كه حاوي تورات، ك
و پيامبري مانند او بود، گرفت و به سوي خود  �هارون را كه برادر موسي  برادرش،

كشيد. هارون به او گفت: اي برادر! ريش و سر مرا نگير و من بيگناهم. اين قوم مرا 
خواهم  ميضعيف وناتوان و حقير شمردند و نزديك بود كه مرا به قتل برسانند، از شما 

  .كه با اين مصيبت دشمنان را شادكام ننماييد و مرا همراه همپايه گروه ظالمان قرار مده
موسي از اين خشم و عصبانيت [گرچه براي خدا هم بود] احساس ندامت كرد و 

  گفت:

� tΑ$ s% Éb>u‘ ö� Ï�øî $# ’ Í<  Å�L{ uρ $oΨ ù=Åz÷Šr& uρ † Îû y7ÏG uΗ÷q u‘ ( |MΡ r& uρ ãΝym ö‘r& šÏΗ¿q≡§�9 $# 

  ]151/اعراف[  �
موسي گفت: پروردگارا! من و برادرم را بيامروز و ما را در پناه رحمت خود در «

  ».آر و تو مهربانترين مهرباناني
كند. هنگامي كه او قومش را به  پيامبر را براي ما بازگو مي �يونس يهقرآن توب

واب منفي دادند. سوي خدا دعوت كرد ولي آنان دعوت او را رد كرده و نپذيرفتند و ج
صبر يونس لبريز شد و بر آنان خشم گرفت و به منظور جدايي از  يهدر اين هنگام كاس

را با مصيبتي مورد  �آنان از آن ديار هجرت كرد. خداوند متعال خواست كه يونس
آزمايش قرار دهد و ايشان را از آن اشتباه پاك و آراسته گرداند تا روانِ پاك وي نسبت به 

ر و رسالت او، علم و يقين حاصل نمايد و همچنين كمالِ صداقت او نسبت به پروردگا
سوار يك كشتي شد. در وسط راه دريا، طوفاني  ÷پروردگارش ظاهر شود. لذا يونس
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كشيد. سرنشينان كشتي بيمناك  گشت. امواج دريا كشتي را به خاطر سنگيني به هر سو مي
اي  ن بايد وزن كشتي را كاهش دهيم و چارهو ترسان گفتند: به خاطر نجات همة سرنشينا

نيست كه به منظور فداي سرنشينان، يكي از مسافران را به دريا افكنيم. قرعه به نام 
در آمد. ايشان تسليم و منقاد دستور شد و به دريا افكنده شد. ناگاه ماهي دريا  �يونس

أس و نااميدي از قوم او را بلعيد و اين در حالي بود كه يونس به خاطر قهر و خشم و ي
خود و همچنين ترك آنان بدون سعي و كوشش مجدد در اصالح آنان، مورد سرزنش 

در  �را به كام خود فرو برد، يونس �مي كه ماهي يونسامردم قرار گرفته بود. هنگ
آزار او   آن تاريكيها: تاريكي دريا، تاريكي شب و تاريكي شكم ماهي، كه موجب رنج و

  ار خود را با كلماتي كه قرآن جاويد آن را به ثبت رسانده است، خواند:شدند، پروردگ مي

� # sŒuρ Èβθ ‘Ζ9 $# Œ Î) |=yδ©Œ $ Y6ÅÒ≈tó ãΒ £sà sù βr&  ©9 u‘Ï‰ ø) ‾Ρ Ïµ ø‹n=tã 3“yŠ$ oΨsù ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# 

βr& Hω tµ≈s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š�oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑÎ=≈©à9$# ∩∇∠∪ $ uΖö6yf tG ó™$$ sù 

…çµ s9 çµ≈oΨ ø‹‾g wΥuρ zÏΒ ÉdΟ tóø9$# 4 š�Ï9≡x‹ x. uρ  Å√G çΡ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9   ]88-87/انبياء[  � #$
و ذوالنون را ياد كن آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتي «

نداريم تا در دل تاريكهاي ندا در داد كه معبودي جز تو نيست، منزّهي تو، راستي 
ودم، پس دعاي او را برآورده كرديم و او را از اندوه كه من از ستمكاران ب

  ».دهيم رهانيديم و مؤمنان را نيز چنين نجات مي
شود كه داراي مضمونها و داللتهاي  سه كلمة كوتاه يافت مي ÷در اين نداي يونس 

  بس عظيمي است:

Hω tµ≈s9« يهجمل -1 Î) Hω Î) |MΡ r& « ثت داللت بر توحيد دارد. توحيد در الوهيت كه بع
بازار بهشت و دوزخ در راستاي تحقق   يهپيغمبران و ارسال كتابهاي آسماني و اقام

  و عدم تحقق چنان مضموني است.
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�oΨ≈ys«جملة  -2 ö6ß™«  دارد داللت بر پاكي و دوربودن خداوند از هر نقص و عيب
و آن همان معني تسبيحي است كه آسمانها و زمين و تمام آفرينش آن را انجام 

در اين جهان هستي هيچ چيزي نيست كه لب به تسبيح و ستايش او  دهند و مي
 نگشايد.

’«جملة  -3 ÎoΤÎ) àMΖà2 z ÏΒ šÏϑÎ=≈©à9 داللت بر اعتراف به گناه، كوتاهي و تقصير  » #$
كردن به نفس خود دارد كه آن رمز و نشانة يك توبة  در حق پروردگار و ظلم

  خالص است.
ت از سرِ صدق و اخالص بيان شده، تأثيرات و هيچ جاي شگفتي نيست كه اين كلما

  فوري خود را در اين دنيا از قبل آخرت به ارمغان آورد:

� $ uΖö6yf tG ó™$$ sù …çµ s9 çµ≈oΨ ø‹‾g wΥuρ zÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# 4 š� Ï9≡x‹ x. uρ Å√G çΡ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9   ]88[انبياء/�     #$

نيديم، و مؤمنان را [نيز] ] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رها پس [دعاى«     
  ».دهيم چنين نجات مى

يعني توحيد، تنزيه و اعتراف، خود  :÷اين جمالت يونس گانة  مفهوم داللتهاي سه
الگو و سمبل دعا و زاري هر فرد مسلمان در قبال مصائب و مشكالت است تا آنجا كه 

رموده است: ف عكند كه پيامبر خدا آن را صحيح دانسته روايت ميترمذي در حديثي 
خواند جز  ، يونس را نمي»ذوالنون«اي اين دعاي برادرم  ديده هيچ ستم ديده و مصيبت«

  اينكه خداوند در كارش گشايشي حاصل نخواهد نمود. دعا عبارت است از:

»Hω tµ≈s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z ÏΒ šÏϑÎ=≈©à9 $# «  

  ».ه من از ستمكاران بودممعبودي جز تو نيست، منزهي، راستي ك«
دارد. آنجا كه  را براي ما بيان مي ÷داود  ه(ص) داستان توب يهو باز خداوند در سور

  فرمايد: مي



    

  51    وجوب توبه و فضيلت آن
  

 

آمدند و از ديوار عبادتگاه او باال  �دو شاكي درگير و در حال مخاصمه پيش داود
  رفتند، داود از آنان ترسيد و آنان چنين گفتند:

Ÿω� ô#y‚ s? ( Èβ$ yϑ óÁyz 4 xö t/ $uΖàÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷èt/ /ä3 ÷n$$ sù $uΖoΨ ÷� t/ Èd, ys ø9$$ Î/ Ÿωuρ 

ñÝÏÜ ô± è@ !$tΡ Ï‰÷δ$# uρ 4’ n< Î) Ï !# uθy™ ÅÞ≡u� Å_Ç9 $# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !# x‹≈yδ  Å�r& …çµ s9 Óìó¡ Î@ tβθ ãè ó¡Î@uρ 

Zπyf ÷ètΡ u’ Í< uρ ×π yf ÷ètΡ ×ο y‰ Ïn≡uρ tΑ$ s) sù $ pκ� ÏΨ ù=Ï� ø. r& ’ÎΤ̈“ tãuρ ’Îû É>$ sÜ Ïƒø: $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% ô‰s) s9 

y7yϑn=sß ÉΑ# xσ Ý¡ Î0 y7ÏG yf ÷è tΡ 4’n< Î)  Ïµ Å_$yè ÏΡ ( ¨β Î)uρ # Z�� ÏVx. zÏiΒ Ï!$ sÜ n=èƒø:$# ‘Éó ö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 

4’ n? tã CÙ ÷è t/ āω Î) t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ×≅‹Î=s% uρ $̈Β öΝèδ 3 £sß uρ ßŠ…ãρ# yŠ 

$ yϑ‾Ρ r& çµ≈̈Ψ tG sù t� x�øó tG ó™$$ sù …çµ −/ u‘ §� yzuρ $ YèÏ.#u‘ z>$ tΡr& uρ ) ∩⊄⊆∪ $ tΡ ö�x� tósù …çµ s9 y7Ï9≡sŒ ( ¨βÎ) uρ …ã&s! 

$ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9â“ s9 z ó¡ãm uρ 7U$ t↔ tΒ �  ]25-22/ص[  
ايم ميان ما به  گفتند مترس ما دو خصم و منازع يكديگريم كه بر هم ستم كرده«

راه راست راهنمايي حق حكم كن و با هيچ يك، جور و طرفداري مكن و ما را به 
كن. اين برادر من نود و سه رأس ميش دارد و من يك ميش و گفته اين يكي را 

ظلم هم به من بده و با من با قهر و غلبه خطاب كرده است. داود گفت: البته بر تو 
كرده كه ميش تو را خواسته است و بسيارند شريكان و معاشران كه در حق 

مگر آنان كه اهل ايمان و عمل صالح هستند كه كنند،  يكديگر ظلم و تعدي مي
ايم. در آن حال  آنان هم بسيار كمند. داود دانست كه ما او را سخت امتحان كرده

از خدا عفو و آمرزش طلبيد و با تواضع به درگاه خدا بازگشت. خدا هم از آن 
  ».كرده عفو كرده واز او در گشت و اتو نزد ما بسيار مقرب و نيكو منزلت است

بود كه او آن را به عنوان امتجان سختي دانسته  اينگونهان تدر اين داس �داود لغزش
  خاضعانه به درگاهش بازگشت و توبه كرد؟  و به دنبال آن از خدا آمرزش طلبيده است و

در اين قضيه عجله نمود و به  �رسد كه داود از ظاهر داستان چنين به نظر مي
ه محض شنيدن سخنان يكي از دو خصم، تحت تأثير تحقيق پيرامون موضوع نپرداخت. ب
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آن قرار گرفت و بدون شنيدن سخنان ديگري و مجالِ فرصت در دفاع از خود، بالفاصله 
اقدام به صدور حكم نمود. براي يك قاضي عادل شايسته نيست كه قبل از تحقيق و 

دليل و برهان و اي، و قبل از آگاهي از تمام جوانب آن و قبل از اقامة  بررسي در قضيه
اي از جوانب  تأثير سخنان يكي از متخصامين و جنبهثبوت آن، در صدور حكم تحت 

  اند: قرار گيرد. و به همين دليل است كه گفته
خصمه، فلعل  یتر  ی، فانتظر، حتةعينيه مقلوع ىحدإحد الخصمين أاذا جاءك «

  .»يه مقلوعتانتعين
ي از چشمانش كنده شده باشد، هر گاه يكي از مخاصمين نزد شما آيد، و يك«

فوري اقدام به اظهارنظر و حكم منما و منتظر باش تا طرف ديگر را هم ببيني 
  ».شايد او هر دو چشمش كنده و در دستش باشد!

وارد شد و ايشان را از  ÷به داود  عبعد از اين موضوع بود كه فرمان الهي راج
  فرمايد: ت. آنجا كه ميتأثيرات عواطف و آرزوهاي نفساني در حكم، بازداش

� ßŠ…ãρ# y‰≈tƒ $ ‾ΡÎ) y7≈oΨ ù=yè y_ Zπx�‹Î=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Λäl÷n $$ sù t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# Èd,pt ø:$$ Î/ Ÿω uρ ÆìÎ7®Ks? 

3“uθ yγø9 $# y7‾=ÅÒ ãŠsù  tã È≅‹Î6y™ «!   ]26/ص[  � #$

اي داود، ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، سپس ميان مردم به حق «
  ».كن و زنهار از هوس پيروي مكن كه تو را از راه خدا به در كندداوري 

آيا اين دو متخاصم، دو انسان واقعي بودند و يا دو مَلك در صورت دو مرد غير 
اي را به صورت امتحان و آزمايش عرضه نمودند و بالفاصله بدون  واقعي، كه چنان قضيه

  به جاي گذاشتن رد پاي مخفي و پوشيده شدند؟
هر صورت، حقيقت يكي است، و دليلي ندارد كه ما بيايم اين موضوع را در 
بدانيم كه گويا طمع به زن همسايه  �آن را كنايه به خود داود المثل پنداريم و ضرب

خود نموده همانگونه كه روايات مشبوه و نارواي اسرائيلياتي نسبت به مقام پيامبران چنين 
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آن روايات گرفتار آنچنان مجازات سختي شدند. اند و صاحبان  مطلبي را بيان داشته
توان چنين اتهامي را به كسي نسبت داد كه خداوند كوهها را با او مسخّر  چگونه مي

  فرمايد: ساخت تا شامگاهان و بامدادن او را نيايش كنند. خداوند در آغاز داستان داود مي

� ö� ä. øŒ$# uρ $tΡ y‰ö7tã yŠ…ãρ# yŠ # sŒ Ï‰ ÷ƒF{$# ( ÿ…çµ ‾Ρ Î) ë># ¨ρ r& �  ]18/ص[  

كننده به سوي  بندة ما را كه داراي امكانات متعدد بود به ياد آر كه بسيار بازگشت«
  ».خدا بود

  فرمايد: و در جاي ديگر قرآن درباره ايشان مي

� ¨βÎ) uρ …çµ s9 $ tΡ y‰ΖÏã 4’ s∀ ø9 â“ s9 zó¡ ãm uρ 5>$ t↔tΒ �  ]/40ص[  

  ».كوستو قطعاً براي او در پيشگاه ما تقرب و فرجام ني«
به » ان شاء اهللا«آيات مربوط به توبه در قرآن فراوان است و در جاي جاي اين كتاب 

  بيان آنها خواهيم پرداخت.

  توبه در سنت نبوي

در سنت نبوي احاديث فراواني را دربارة دعوت به توبه، بيان فضائل آن و تشويق و 
يها أ(يا  فرمايد: مي �خدا يابيم كه پيامبر ترغيب مردم به سوي آن با روشهاي مختلف مي

به درگاه خداوند توبه كنيد.  ،اي مردم« 1مرة) ئةليه في اليوم ماإتوب أ فإنياهللا  إلىتوبوا  !الناس
  .»كنم من در روز صد بار به درگاه او توبه مي

 »الترغيب و الترهيب«آنچه حافظ منذري در كتاب خود به نام   ازما اينجا به بيان بعضي 
 یالمنتق«ترين منتخبات او را در اين باره در كتاب خود به نام  كتفا نموده و مهمبيان داشته ا

  نمايم. بيان مي »من الترغيب و الترغيب
  فرمود: �روايت است كه پيامبر �از ابوموسي -1

__________________ 

  حديث را مسلم از مزني روايت كرده است. -1
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مسيء الليل يبسط يده بالنهار، ليتوب يده بالليل ليتوب مسيء النهار، و ن اهللا عزوجل يبسط إ(
  من مغربها)  تطلع الشمس حتى
گستراند تا توبة گناهكار شبانه را قبول كند و  خداوند بال رحمت خود را شبانه مي«

كند [كنايه  عچنين موهبت پروردگار پيوسته جاري است تا آنگاه كه آفتاب از مغرب طلو
  از قيامت است] روايت از مسلم و نسائي.

  فرمايد:  مي �روايت شده كه رسول خدا �از ابوهريره -2
   .تبلغ الشمس ثم تبتم، لتاب اهللا عليكم) حتىتم أخطأ(لو 

اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به خورشيد برسد، سپس توبه كنيد. خداوند توبة «
  1پذيرد. اين احاديث را ابن ماجه، با سنت جيد روايت كرده است. شما را مي

(من سعادة المرء ود: فرم مي �گفت شنيدم پيامبر خدا روايت است كه مي �از جابر -3
از سعادت و خوشبختي شخص است كه عمرش طوالني « يرزقه اهللا اإلنابة)يطول عمره و ن أ

اين حديث را حاكم ». باشد و خداوند توبه و بازگشت به درگاه خود را، روزي او گرداند
  2با سند صحيح روايت كرده است.

  

   فرمود: �از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر -4
أن المؤمن يسهو إلی آخيته و مثل اإليمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع مؤمن و ثل ال(م

  ولوا معروفكم المؤمنين) أتقياء و أطعموا طعامكم األثم يرجع ف
مثال شخص مؤمن و ايمان همچون اسب است كه آن اسب اطراف ميخكوب خويش «

گردد و مسلمان سهو  ميپردازد. آنگاه به ميخكوب خويش باز  به گشت و جوالن مي
كند. پرهيزگاران را در اطعام و مؤمنان را  كند و سپس به اصل فطرت خود بازگشت مي مي

__________________ 

  با سند حسن آن را روايت كرده است.» الزوائد«] و در كتاب 4248شماره [» الزهد«ابن ماجه در كتاب  -1

ه است موافق است. هيثمي آن را به عنوان جزئي از حديث دانسته و گفت ] با آن4/240ذهبي در ميزان [ -2

  ] روايت كرده است.10/203كه احمد و بزار با سند حسن [
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اين حديث را ابن حبان در صحيحش  ».مند سازيد هاي نيكتان بهره ها و جشن مهيلدر و
   1روايت كرده است.

  فرمود:  عروايت است كه پيامبر خدا  �از انس  -5
   خطائين التوابون)وخير ال (كل ابن آدم خطاء

اين حديث را ترمذي، ». گرانند همه فرزندان آدم خطاكارند و بهترين خطاكاران توبه«
گويد اين حديث  اند. ترمذي مي ابن ماجه و حاكم از روايت علي پسر مسعده گرفته

غريب است و جز از حديث علي بن مسعده آن هم از قتاده آشنايي بدان نداريم. حاكم 
  2صحيح االسناد است.گفته 
  گفت: مي �گويد شنيدم پيامبر خدا روايت است كه مي �از ابوهريره -6
ن له ربا أعلم عبدي  :فاغفره، فقال له ربه ذنبت ذنباً أني إ !صاب ذنبا فقال: يا ربأن عبدا إ(

ذنبا  ذنبأصاب ذنبا آخر [و ربما قال: ثم أله، ثم مكث ماشاءاهللا، ثم  فغفر  به، يأخذيغفر الذنب و 
يأخذ به ن له ربا يغفر الذنب، و أذنبت آخر فاغفرلي قال ربه: علم عبدي أني إ !آخر] فقال: يا رب

ني إ !ذنب ذنبًا آخر] فقال: يا ربأصاب ذنبًا آخر [و ربما قال: ثم أفغفر له ثم مكث ماشاءاهللا ثم 
غفرت لعبدي  :به فقال ربهيأخذ نب و ذن له ربا يغفر الأعلم عبدي  :ذنبت ذنبًا فاغفرلي، قال له ربهأ

   و مسلم) یشاء. رواه البخار  فليعمل ما
ام، آن را  يكي از بندگان مرتكب گناهي شد و گفت: پروردگارا! مرتكب گناهي شده«

بخشد  من دانست پروردگاري دارد كه گناهش را مي يهبيامرز. خداوند متعال فرمود: بند
سپس مدتي آنچه خدا خواست درنگ  كند. پس خداوند او را بخشيد. و يا مجازات مي

ام آن را  نمود و باز مرتكب گناه ديگري شد و گفت: پروردگارا! مرتكب گناهي شده

__________________ 

اند و رجال  ] به نقل از هيثمي اين حديث را باز احمد و ابويعلي روايت كرده2451سند حديث در الوارد [ -1

هر دوي آنها از رجال صحيح است بجز ابوسليمان ليثي و عبداهللا پسر وليد تميمي كه هر دو موثقند 

]10/201.[  

] روايت 4/244] و حاكم [4252و ابن ماجه در باب الزهد [ 1/25، ةصفة القيام«ترمذي در باب  -2

  ] آن را حسن دانسته است.5415اند و شيخ الباني در صحيح جامع صغير [ نموده
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آمرزد و يا  د: بندة من دانست پروردگاري دارد كه گناهش را ميوپروردگارش فرم بيامرز.
كند، سپس خداوند او را بيامرزيد. سپس مدتي آنچه خدا خواست درنگ  مجازات مي

ام آن را  شده مرتكب مود و باز مرتكب گناه ديگري شد و گفت: پروردگارا! گناهين
آمرزد و يا  بيامرز، پروردگارش گفت: بندة من دانست پروردگاري دارد كه گناهش مي

  ».خواهد انجام دهد ام را آمرزيدم هر چه مي كند. سپس خداوند فرمود: بنده مجازات مي
اين گونه باشد مادامي كه آن بنده گناهي » واهللا اعلم«، »فليعمل ماشاء« يهمعني جمل

انجام دهد و از خداوند طلب آمرزش و توبه نمايد و دوباره بدان گناه عودت ننمايد. به 
كسي كه اينگونه رفتار كند هر چه » ثم اصاب ذنبا آخر«گويد:  اين دليل است كه حديث مي

اني مرتكب گناهي شود، توبه و اي هر وقت و زم خواست انجام دهد. زيرا چنان بنده
استغفارش موجب كفاره گناه خواهد. نه اينكه كسي گناهي انجام دهد و سپس بدون 

اي، به  تصميم بر ترك آن، زباني استغفار كند و دوباره به گناه عودت نمايد. چنين توبه
  معروف شده است.» كذّابين«دروغگويان  يهتوب

سوداء في قلبه  ةذنب ذنبا كانت نكتأذا إن المومن إ( و قبالً اين حديث نبوي بيان شد كه:
  استغفر صقل منها) ن تاب ونزع و إف

بندد. اگر توبه  هر گاه بنده مؤمني مرتكب گناه شود يك خال سياه بر قلب او نقش مي«
كرد و از آن گناه خود را رهانيد و در پيشگاه خداوند استغفار نمود، آن خال پاك خواهد 

  ».شد
گفتند: نزد پروردگارت  �روايت شده كه قريش به پيامبر خدا بعباساز ابن  -7

كنيم.  دعا كن كه كوه صفا را براي ما طال كند، اگر آن كوه طال گشت از تو پيروي مي
اي محمد «پيش او آمد و گفت:  �پيشگاه خداوند دعا كرد. جبرئيل �سپس حضرت

واهي صفا را براي آنان طال خ گويد: مي خداوند به تو سالم رساند و به تو چنين مي
گردانم ولي به دنبال آن، هر كسي از آنان كفر ورزد، چنان او را مورد عذاب قرار خواهم 
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داد كه در جهان بيمانند باشند، و يا ميخواهي كه باب توبه و رحمت را براي آنان بگشايم. 
ث را طبراني اين حدي». فرمود: خواستة من گشودن باب توبه و رحمت است �حضرت 

  1روايت نموده و راويان آن همه از راويان احاديث صحيح است.
ما لم  ةن اهللا يقبل التوبإ( فرمود: �روايت شده كه پيامبر خداباز عبداهللا ابن عمر -8
خداوند متعال پيش از آنكه جان به گلو برسد و در غرغره افتد، توبة بنده را « )ريغرغ
  ».پذيرد مي

  2اند. ترمذي آن را روايت كرده بن ماجه واين يك حديث حسن است كه ا
 (التائب من الذنب كمن ال روايت شده كه پيامبر خدا فرمود: �از عبداهللا بن مسعود -9

  ».كسي از گناه توبه كند همچون كسي است كه اصالً گناه نكرده است« ذنب له)
، او �مسعود روايت از ابن ماجه و طبراني، و هر دو از روايت ابو عبيده بن عبداهللا بن

باشد. راويان طبراني، راويان صحيح هستند، و اين حديث را باز ابن ابي  پدرش ميهم از 
 اند. با اين اضافه: روايت نموده �الدنيا و بيهقي به صورت مرفوع از حديث ابن عباس

و كسي كه از گناه آمرزش طلبد و « بربه) ءیهو مقيم عليه كالمستهز (والمستغفر من الذنب و 
و چه بسا به صورت  ».مرتكب آن شود چنان است كه پروردگار خويش مسخره كندباز 

  موقوف با اين اضافه روايت شده باشد.

__________________ 

] همچنين حاكم آن را روايت كرده و گفته است كه اسناد آن 10/196مثل آن را هيثمي بيان داشته است [ -1

  باشد. يصحيح م

قرار داده و باز  ب] و ابن ماجه در الزهد و آن را از حديث عبداهللا بن عمر3531ترمذي در الدعوات [ -2

] هيثمي در المجمع آن را جزئي 4/257حاكم آن را روايت نموده و صحيح دانسته، ذهبي موافق او است [

ل آن رجال صحيح است. بجز از حديث يكي از اصحاب دانسته و گفته است. احمد راوي آن است و رجا

  ].1/197عبدالرحمن كه آن هم موثق است [
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رفتيم، پدرم به او  �گويد: من و پدرم نزد ابن مسعود مي بعبداهللا بن معقل -10
ابن » پشيماني توبه است؟: «1(الندم توبة)اي كه گفته باشد:  شنيده �گفت: از پيامبر

  جواب داد: بلي. حاكم با سند صحيح اين را روايت كرده است. �عودمس
  فرمود: �روايت شده كه رسول خدا �از ابوهريره -11

 لهم) لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيفغر(والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهللا بكم و 
  .روايت از مسلم و ديگران

دارد  شما گناه نكنيد خداوند شما را بر ميقسم به كسي كه جانم به دست اوست، اگر «
و گروهي ديگر را خواهد آورد كه گناه كنند و در پيشگاه خداوند طلب آمرزش كنند تا 

  ».خداوند آنان را بيامرزد
است، وقتي كه همة بندگان معصوم باشند » غفار«[زيرا يكي از نامهاي خداوند متعال  

بنابراين گناهكار نبايد از رحمت خدا مأيوس  و گناه نكنند پس چه كسي را بيامرزد؟!!]
باشد كه گناه هر چند بزرگ باشد، عفو و مغفرت پروردگار از آن بزرگتر است و خود 

  فرمايد: مي

� ö≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ tÏ% ©! $# (#θ èù u�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 

ã� Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à� tóø9 $# ãΛÏm §�9   ]53[زمر/  � #$

ايد از رحمت خود نوميد  روي روا داشته بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده«
آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان  مشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي

  ».است
ه كه از عمل زنا حامله زني از قبيله جهين«روايت شده كه  �از عمران بن حصين -12

ام حكم آن را  جرمي را مرتكب شده !آمد و گفت: يا رسول اهللا �شده بود نزد رسول خدا
__________________ 

و اين هيچگونه منافاتي با وجوب » الحج عرفة«يعني ركن اعظم توبه پشيماني است همچنانكه گفته شده  -1

  قصد و ترك گناه در تحقق توبهء نصوح را ندارد.
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ولي او را خواست تا با او نيكي كند و چون وي وضع حملش  �بر من جاري كن. پيامبر
 �بياورد. آن شخص هم اين كار را انجام داد. پيامبر �شد ولي او را به حضور پيامبر

ور فرمودند تا لباسهايش را محكم بستند و سپس دستور رجم او را صادر نمود و دست
  خود بر وي نماز ميت گزارد. �حضرت رسول

رسول  اري؟زگ بر زني كه مرتكب زنا شده نماز مي ،گفت: اي رسول خدا �عمر
دينه كه اگر آن توبه ميان هفتاد نفر از مردم م ، اي كرده فرمود: البته اين زن توبه �خدا

اي كه جانش را در راه  تقسيم گردد وسعت و گنجايش آنان را دارد. آيا بهتر از اين يافته
  روايت از مسلم.» خدا فدا كرد

  فرمودند: �پيامبر :روايت شده است كه �از ابوسيعد خدري -13
در زمانهاي پيش از شما مردي بود كه نود ونه نفر را به قتل رسانده بود. از مردم «

وي را به راهبي راهنمايي امروزه شخص اعلم و داناتر اهل زمين كيست؟  كه پرسيد
كردند. آن مرد نزد راهب آمد و به نود و نه نفر مقتول خود اعتراف كرد و پرسيد آيا براي 

راهب گفت: خير! آن شخص راهب را هم به قتل رسانيد و صد اي وجود دارد؟   او توبه
از عالمترين مردم سؤال كرد. اين بار او را به عالمي  نفر را تكميل كرد. بار ديگر آن مرد

بيگناه را كشته است  دراهنمايي كردند، و او نزد عالم آمد و اعتراف كرد كه صد نفر مر
تواند ميان او و توبه  اش وجود دارد؟ مرد عالم گفت: بلي چه كسي مي آيا راهي براي توبه

مردماني هستند كه خدا را پرستش و  برو به سرزمين فالن و فالن در آنجامانع شود؟ 
كنند تو هم با آن مردم خدا را عبادت كن و به سرزمين خويش برنگردي كه آن  عبادت مي

راه مرگش فرا رسيد. فرشتگان رحمت و  يهجاي بدي است. آن مرد تائب رفت و در نيم
به عذاب بر سرش اختالف كردند: مالئكه رحمت گفتند اين شخص توبه كرده و قلباً 

سوي خدا روي آورده است و مالئكه عذاب گفتند او تاكنون كار نيكي انجام نداده است. 
و او را داور ميان خويش قرار دادند. وي گفت اي به صورت آدمي از راه در رسيد  فرشته

گيري كنيد به هر كدام نزديكتر بود آن را به حساب آوريد. آن دو  هر دو سرزمين را اندازه
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گيري كردند، ديدند كه به سرزمين مطلوبش كه قصد آن را داشته  اندازه فرشته زمين را
  1».رحمت روحش را قبض و دريافت نمودندنزديكتر است و مالئكه 

نيكوكاران نزديكتر بود، از  يهكه وجبي به منطق«در روايتي در حديث صحيح آمده: 
  ».اين رو از جمله مردم آن سامان به حساب رفت

ين بد] مخداوند به اين سرزمين [سرز«حديث صحيح آمده است:  در روايت ديگر از
گفت كه دور شو و به ديگري [سرزمين خوب] گفت كه نزديك شو. آنگاه گفت ميان آنها 
را اندازه بگيريد. چون اندازه گرفتند يك وجب به منطقة مردان صالح نزديكتر بود. پس 

  ».ش قرار دادخداوند گناهانش را آمرزيده و او را مورد رحمت خوي
  در روايت ديگر آمده كه وي سينة خود را به طرف آن سرزمين گردانيد.

  فرمود: �روايت شده كه پيامبر خدا �از ابوهريره  -14
» َوَجل ُه َأفـَْرُح ِبتَـْوبَةِ : قَاَل اهللاُ َعزَعْبِدي ِبي، َوأَنَا َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرِني، َواِهللا َلل َعْبِدِه ِمْن  َأنَا ِعْنَد َظن

ًرا، تـََقرْبُت إَِلْيِه ِذرَاًعا، َوَمْن تَـَقرَب  ِإَلي ِذرَاًعا، تـََقرْبُت َأَحدُِكْم َيِجُد َضالَتُه بِاْلَفَالِة، َوَمْن تـََقرَب ِإَلي ِشبـْ
بَـْلُت إِلَْيِه ُأَهْرِولُ  َبَل ِإَلي يَْمِشي، َأقـْ   .»ِإلَْيِه بَاًعا، َوِإَذا َأقـْ

فرمايد: من با گمان بندة خود هستم و هر جا مرا ياد كند همراه  داوند عزوجل ميخ«
اويم. به خدا قسم، شادي و خوشحالي ندارند در رابطة با توبة بنده خود از خوشحالي و 
شاديي يك از شما كه گمشدة خود را در بيابان بيابد، به مراتب بيشتر است و هر كسي 

يي [ذراعي] به وي نزديك خواهيم شد و هر كسي ذراعي وجبي به من نزديك شود، بازو
به او نزديك خواهيم شد و هر كسي پياده و آهسته به سوي  2به من نزديك شود، باعي

  .3»من آيد هروله كنان به سوي او خواهم رفت

__________________ 

  اند. اين حديث را بخاري، مسلم و ابن ماجه روايت نموده -1

  متر است.  ) سانتي162باع، برابر با ( -2

  روايت از مسلم و بخاري چنين مضموني را هم دارد. -3
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گويند شنيدم كه مردي از اصحاب  روايت شده مي �از شريح، ابن حارث -15
  فرمايد: مي خداوند عزوجلفرمودند  �رسول اهللاگفت:  مي �پيامبر

    .1»، وامش إلي أهرول إليكقم إلي أمش إليك !يا ابن آدم«

كنان به  بيا هروله دوان دوان آيم و به سوي من به سوي من برخيز به سويت مي«
  ».آيم سويت مي

  فرمود: عروايت شده كه پيامبر خدا  �از انس بن مالك -16
  .2رض فالة)أضله بأقد على بعيره و قط حدكم سأفرح بتوبة عبده من أ(هللا 

اش [هنگامي كه به درگاه او توبه كند] از  بنده يهخداوند نسبت به توبشادماني «
  ».اش را در بيابان پيدا كند، بيشتر است شادماني يكي از شما كه شتر گم شده

 اند كه در با الفاظ بيشتري روايت كرده �بخاري و مسلم اين حديث را از ابن مسعود
  مكان خود خواهد آمد.

  فرمود: �روايت شده است كه پيامبر �از ابوذر -17
  .3بقي) ماو  یساء فيما بقي أخذ بما مضأمن ، و یحسن فيما بقي غفر له ما مضأ(من 

شود. و هر كسي  در بقيه عمرش به اعمال نيك پردازد، گذشته او بخشوده مي هر كس«
  ».گردد اش مجازات مي به گذشته و آينده عمرش را به اعمال بد سپري كند نسبت هكه بقي
مردي زني را بوسيده بود : «دفرمو عروايت شده است كه پيامبر  � از ابوهريره -18

آمد و گفت: اي  �اهللاـ و در روايت ديگر جريان اينگونه است: مردي به خدمت رسول 
من و هر اين  ام رسول خدا در دورترين نقطه مدينه بدون مسائل جنسي متعرض زني شده

به او گفت: اگر خودت گناه را پوشيده  �عمر ،خواهي در من حكم فرما آنچه مي

__________________ 

  و اسناد آن را صحيح گفته است. 4/125منذري، الترغيب و الترهيب -1

] 10/202] و [197- 10/196احمد با سند صحيح روايت نموده است. هيثمي آن را در مجمع الزوائد [ -2

  ه رجال آن رجال صحيح است.بيان داشته و گفته ك

  روايت از بخاري و مسلم. -3
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جواب  عگويد: پيامبر  ميداشت، ابوهريره  داشتي خداوند گناه شما را پوشيده مي مي
مردي را به دنبال ايشان فرستاد و آمد و  عمرد بلند شد و رفت. حضرت ايشان را نداد. 

  خواند: رايشاناين آيه را ب عرسول خدا 

� ÉΟÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# Ç’ nû t� sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $ Z� s9ã—uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ pt ø:$# t ÷Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 
y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ š Ì�Ï.≡©%#Ï9 �  ]113/هود[  

ساعات شب نماز را برپا كه و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين «
  ».گان پندي استبرد. اين براي پندگيرند ز ميان ميخوبيها بديها را ا

آيا اين حكم مخصوص ايشان است؟  يكي از اهالي جلسه گفت: اي رسول خدا!
  1.د: خير بلكه شامل همة مردمان استفرمو �حضرت

مثال كسي كه كارهاي «فرمود:  �روايت است كه پيامبر خدا �از عقبه بن عامر -19
هد و به دنبال آن كارهاي نيك و شايسته انجام مي دهد ناشايست و بدي را انجام مي د

مانند مردي است كه زره آهنين تنگ در گردن داشته باشد سپس به محض اينكه يك كار 
آن زره باز شود و با انجام كار نيك ديگر، يك حلقة  زنجير از يهنيكي انجام داد يك حلق

  2».ديگر و همانطور تا اينكه زره به زمين بيفتد
آمد و گفت:  �از ابوطويل شطب الممدود روايت است كه به محضر رسول خدا -20

نظر شما راجع به كسي كه تمام گناهان را انجام داده، و هيچ گناهي را ترك  �اي پيامبر«
نكرده باشد، يعني هيچ گناه كوچك و بزرگي نيست كه او انجام نداده باشد، چيست؟ آيا 

مرد جواب داد: و اما » آيا تو مسلماني«فرمود:  عبراي چنين كسي توبه هست؟ حضرت 

__________________ 

  روايت از مسلم. -1

)، راويان بزار راويان 10/202روايت از بزار و لفظ از طبراني است با سند قوي و محكم ـ هيثمي گفته ( -2

  صحيح هستند غير از محمد بن هارون ابي نشيط، او موثق است.
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دهم كه  دهم كه جز خداي يگانه كسي شايستة عبادت نيست و گواهي مي من شهادت مي
  تو پيامبر و فرستادة پروردگار هستي.

  .(تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن اهللا تعالى لك خيرات كلهن) فرمود: �حضرت
ي بد را ترك كن، در آن صورت خداوند تمام آن كارهاي نيك انجام ده و كارها«

  ».دهد كارهاي بد را به نيك، براي شما قرار مي
فرمود: بلي، مرد گفت: اهللا اكبر!  �مرد گفت: ريز و درشت، كوچك و بزرگ؟! پيامبر

  كرد تا از مجلس خارج گرديد. و پيوسته اهللا اكبر را تكرار مي

  آيا توبه بر گناهان صغيره واجب است؟

راجع به گناهان » جامع العلوم و الحكم«مه ابن رجب حنبلي در كتاب خود به نام عال
صغيره، سؤال مهمي را مطرح كرده است: كه آيا بر گناهان صغيره همچون گناهان كبيره 

شود،  توبه واجب است يا خير؟ در حالي كه خودداري از گناهان كبيره موجب كّفاره مي
  فرمايد: يبه سبب قول خداوند متعال كه م

� βÎ) (#θ ç6Ï⊥ tFøgrB t�Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθpκ÷] è? çµ÷Ψ tã ö�Ïe� s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰ çΡ uρ 

Wξyz ô‰ •Β $VϑƒÌ� x. �  ]31/نساء[  

ايد دوري گزينيد، بديهاي شما را از شما  اگر از گناهان كه از آنها نهي شده«
  ».ريمآو زداييم و شما را در جايگاه ارجمند در مي مي

  گويد: اين سؤال يكي از موارد اختالفي است. عالمه در جواب مي
اصحاب ما و ديگر فقها و متكلمين، توبه از گناهان صغيره واجب است، به  يهبه گفت

دليل اينكه خداوند متعال به بيان گناهان صغيره و كبيره دستور به توبه داده است. آنجا كه 
  فرمايد: مي

� ≅è% šÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈|Á ö/ r& (#θ Ýàx� øts† uρ óΟ ßγy_ρ ã�èù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλm; 3 
¨βÎ) ©!$# 7��Î7yz $ yϑÎ/ tβθ ãè oΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪ ≅è% uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £ÏδÌ�≈|Á ö/ r& 
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zôà x� øts† uρ £ ßγy_ρã� èù Ÿ (#þθ ç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ä3ª=yè s9 šχθ ßsÎ=ø� è? 

  ]31- 30/ورن[  �
تر  به مردان باايمان بگو: ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنان پاكيزه«

و بهتر است. و به زنان باايمان بگو: ديدگان خود را از هر نامحرمي فروبندند و 
مؤمنان، همگي [از مرد و زن] به درگاه  اي«فرمايد:  تا آنجا كه مي» پاكدامني ورزند

  ».كنيد اميد كه رستگار شويدخداوند توبه 
خداوند متعال بويژه در گناهان صغيره دستور به توبه داده است و  هيابيم ك و باز مي

  فرمايد: مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω ö� y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã βr& (#θçΡθ ä3tƒ #Z� ö� yz öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ 

Ö !$|¡ ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ ÎpΣ #|¤ tã βr& £ä3tƒ # Z�ö�yz £åκ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“ Ïϑù=s? ö/ä3|¡ à�Ρr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$uΖs? 

É=≈s) ø9 F{ $$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω $# ä−θÝ¡ à� ø9$# y‰ ÷è t/ Ç≈yϑƒM}$# 4 tΒuρ öΝ©9 ó=çGtƒ y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 

tβθ çΗÍ>≈©à9   ]11/حجرات[  � #$

يگر را ريشخند كند شايد آنها از ايد، نبايد قومي قوم د اي كساني كه ايمان آورده«
اينها بهتر  اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنانِ ديگر را ريشخند كنند شايد آنها از

. چه ناپسنديده ندهيدباشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقبهاي زشت 
  ».است نام زشت. پس از ايمان، و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارانند

ايل به وجوب توبه در گناهان صغيره نيستند و اين را به گروه معتزله نسبت بعضي ق
  اند. داده

اند كه توبه از  اي از علماي متأخر در رابطه با گناهان صغيره به دو امر قايل شده  عده
  گردد. آنها و يا انجام بعضي از اعمال حسنه موجب كفّاره آنها مي

ره گناهان صغيره به وسيلة انجام واجبات و ابن عطيه در تفسير خود راجع به كفّا
  اجتناب از كباير [گناهان بزرگ] دو نظريه دارد:
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اند، بر اين است كه بنا به  آن را گروهي از فقيهان و محدثان روايت كرده  نظريه اول: كه
گناهان كبيره  انجام واجبات و اجتناب از يوسيلهظاهر آيه وحديث، گناهان صغيره، به 

  گيرند. و بخشش قرار ميمورد عفو 
توان گفت گناهان صغيره بدان وسيله، به صورت قطع  كه نمي نظريه دوم: بر اين است

شوند، بلكه آن بر مبناي نظر راجع و ظنّ غالب است و مشيت و  و يقين بخشوده مي
خواست خداوند متعال در آن دخيل است؛ زيرا اگر به طور قطع قايل به تكفير آن گناه 

ه پيامدي نر آن صورت گناهان صغيره حكم مباح را خواهند داشت كه فاقد هرگوباشيم، د
  هستند و آن خود، نقض و معارض با احكام و اركان شريعت است.

انجام واجبات و ...  يهاند: در تكفير گناهان صغيره به وسيل گوييم: اين كه گفته ما مي
ي كه راجع به تكفير گناهان به اين دليل است كه احاديث مطلق ،قطعي و يقيني نيست

انجام اعمالي از جمله وضو و نماز و ... وارد شده مقيد به اتقان و  يهصغيره به وسيل
توان گفت: وجود اعمال نيك كه موجب  ، بنابراين نمياست خوب انجام گرفتن آن اعمال

داشته  تكفير چنان گناهان باشد، تحقق يافته است. و بنا به اختالفي كه ابن عطيه بيان
  اختالف در وجوب توبه از گناهان صغيره است.

  1پايان كالم ابن عطيه.
، همانطور كه و تمام مسلمانانهر مكّلفي است بر حقيقت اين است كه توبه مطلوب 

  .ه قرآني بدان تصريح داردآي

� (# þθç/θ è? uρ ’ n< Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9   ]31نور/[  � #$

  ».درگاه خداوند توبه كنيداي مؤمنان همه به «
و بيان داشتيم كه بعضي، از گناهان كبيره و بعضي، از بدعتها و بعضي، از گناهان 

  كنند. صغيره و بعضي، از شبهات و بعضي، از غفلتها توبه مي

__________________ 

  چاپ، مؤسسه الرساله، بيروت. ،447-1/446جامع العلوم والحكَم:  -1
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كنند و  و همچنين كساني هستند وقتي از حالتي به حالت ديگري صعود نمايند توبه مي
توب أني إاهللا، ف إلىتوبوا  !يها الناسأيا « فرمود: بارها ميت كه اس عاين همان توبة پيامبر 

اي مردم! به درگاه خداوند توبه كنيد كه من در روز صد بار توبه «» مرة مائةليه في اليوم إ
  ».ميكنم

  وجوب توبه فوري است

وقتي توبه بر همة مسلمانان واجب است، بنابراين فوريت در انجام آن الزم است و 
تراخي آن جايز نيست. هر گاه شخص متديني بالفاصله نسبت به تطهير گناهان  تأخير و

رود كه آثار گناه يكي پس از  خود نپردازد، بر قلب وي سنگيني خواهد كرد و بيم آن مي
اي در قلب او ايجاد گردد. در اين باره   تيره يهديگري بر هم انباشته گردند و سياهي لك

  كند: ت ميرواي �از پيامبر �ابوهريره
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها (

āξ﴿حتى تعلو قلب فذلك الران الذي ذكره اهللا تعالى  x. ( 2ö≅ t/ tβ# u‘ 4’ n?tã ΝÍκÍ5θ è=è% $ ¨Β (#θçΡ%x. 

tβθ ç6Å¡ õ3tƒ ∩⊇⊆∪ ﴾( 1  

آيد. اگر از آن گناه دل بر كند و  مي سياهي در دل او پديد هبنده وقتي گناهي كند نقط«
گردد و اگر نه در مقابل  از خداوند مغفرت بخواهد آن گناه بخشوده و قلبش صاف مي

گيرد. كه  هاي سياه قلب او را در بر مي اقدام به گناه ديگري نموده آن گناهان همچون نقطه
نه ( فرمايد: مي آن آن همان زنگار و چيرگي گناهان است كه خداوند در قرآن راجع به

  .)است اند زنگار بر دلهايشان بسته چنين است بلكه آنچه مرتكب شده
شود  اقدام براي توبه از گناهان، به عنوان يك واجب فوري تلقي مي«گويد:  ابن قيم مي

خير اندازد، به خاطر تأخير، اباشد و هر گاه شخص آن توبه را به ت خير آن جايز نمياو ت

__________________ 

  و سند آنرا صحيح يا نزديك به آن گفته است 2/384در ترغيب و ترهيب منذري  �بروايت ابوهريره -1
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ن او باقي خواهد ديگري بر گرد هشود كه اگر از آن توبه كند، توب عاصي و گناهكار مي
كننده راه  توبه هخير از توبه است! چنين مطلبي كمتر به انديشات يهماند كه همان توب

پندارد كه هر گاه از آن گناه توبه كند ديگر هيچ چيزي بر گردن او باقي  يابد و مي مي
تأخير توبه، در گردن او باقيمانده است. پايان كالم نخواهد ماند در حالي كه توبه به خاطر 

  ».ابن قيم
[كار امروز را به فردا افكندن] است يعني » تسويف«ترين چيز براي گناهكار  خطرناك

بگويد: بر خواهم گشت، توبه خواهم كرد و ... در صورتي كه چنان نكند، گفته شده 
بيشترين ساكنان دوزخ «شده كه چنين فردي سربازي از لشكر ابليس است! و باز گفته 

  فرمايد: خداوند متعال مي». كنندگان از توبه هستند درنگ

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω ö/ä3Îγù=è? öΝä3ä9≡uθ øΒr& Iωuρ öΝà2 ß‰≈s9 ÷ρ r&  tã Ì� ò2 ÏŒ «! $# 4 tΒuρ 

ö≅ yèø� tƒ y7Ï9≡sŒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ç�Å£≈y‚ ø9 $# ∩∪ (#θ à)Ï�Ρr& uρ ÏΒ $ ¨Β Νä3≈oΨ ø% y—u‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& 

š† ÎA ù' tƒ ãΝä. y‰ tn r& ßNöθ yϑø9 $# tΑθ à)u‹sù Éb>u‘ Iω öθ s9 û Í_s? ö� ¨z r& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ� s% šX£‰ ¢¹r' sù 

 ä. r&uρ z ÏiΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇⊃∪ s9 uρ t� ½jzxσ ãƒ ª!$# $²¡ ø� tΡ # sŒÎ) u !%ỳ $ yγè=y_ r& 4 ª!$# uρ 7��Î7yz $yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ ÷è s? �  ]11- 9/منافقون[  

ايد، [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا  اى كسانى كه ايمان آورده«
. و از آنچه روزي شما چنين كند، آنان خود زيانكارانند غافل نگرداند، و هر كس

يكي از شما را مرگ فرا رسد و بگويد:  هايم انفاق كنيد پيش از آنك گردانيده
دتي بيشتر [اجل] مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از پروردگارا! چرا تا م

  »نيكوكاران باشم؟
خص مكّلف كمك خواهد كرد كه از مزيت و برتري شتاب در توبه اين است كه به ش

آن در زمين قلب رسوخ و محكم گردد  يهاينكه گناه بزرگ و سخت شود و ريش زقبل ا
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هاي آن افزوده  وسعت يابد و هر روز ريشه هاي آن گناه در رفتار و كردار شخص و شاخه
  شود، آن را از بيخ بر كند.

او آن به كندن درختي نياز داشته باشد و  هكنندگان، مثال كسي است ك مثال تسويف
فرسايي كنده نشود و بگويد يك  درخت را تنومند و قوي ببيند كه جز به سختي طاقت

كاري از حماقت و ابلهي او است  زيرا او  آيم و آن را بر خواهم كند. چنين سال ديگر مي
گردد و هر اندازه عمر  داند كه هر مقدار زمان بر درخت بگذرد، استحكام آن بيشتر مي مي

آن درخت بيشتر گردد، ضعف و ناتواني او بيشتر خواهد شد. چه حماقتي در دنيا از اين 
تواند انتظار غلبه و  مقابل چيز ضعيفي ناتوان ماند چگونه ميدر  بيشتر است! وقتي او

دادن، غلبه را دشوارتر خواهد ساخت! و  پيروزي بر آن را داشته باشد، چرا كه ضعف نشان
كنند كه ناگاه زمان آن را از دست  چه بسا كساني براي انجام توبه آنقدر امروز و فردا مي

وند متعال توبة بينند و خدا اند كه توبه را در آن زمان ممنوع مي داده و مواجه با زماني شده
آنان را در آن زمان نپذيرد. و آن هنگامي است كه انسان فاقد اختيار گردد و توبة او، توبة 

شد،  از سر ناچاري باشد همانند توبه فرعون هنگامي كه در درياي نيل داشت غرق مي
اوگفت: ايمان آوردم به اينكه هيچ كسي شايستگي عبادت ندارد جز خدايي كه 

يابيم كه چگونه خداوند متعال  اند و من از مسلمانانم. و مي دان ايمان آوردهاسرائيل ب بني
  توبة او را محكم رد و طرد نمود و فرمود:

﴿z≈t↔ø9 !# u ô‰s% uρ |MøŠ |Á tã ã≅ö6s% |MΖä. uρ zÏΒ t Ï‰ Å¡ ø�ßϑø9 $# ∩⊇∪﴾  )91/يونس(  
  ».ي؟كردي و از تبهكاران بود اكنون؟ در حاليكه پيش از اين نافرماني مي«

و باز هنگامي كه مكلّف در احتضار و مشرف به مرگ قرار گيرد ديگر توبه به و 
  فرمايد: اي نخواهد رساند همانطور كه خداوند متعال در اين باره مي  فايده

� $ yϑ‾Ρ Î) èπt/ öθ −G9 $# ’ n? tã «!$# šÏ% ©# Ï9 tβθ è=yϑ÷è tƒ u þθ �¡9$# 7's#≈yγpg ¿2 ¢Ο èO šχθç/θ çGtƒ ÏΒ 

5=ƒÌ� s% y7Í×‾≈s9 'ρé' sù Ü>θ çGtƒ ª!$# öΝÍκö� n=tã 3 šχ%x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ=tã $ \ΚŠÅ6 ym ∩⊇∠∪ ÏM|¡ øŠs9 uρ 
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èπt/ öθ −G9 $# šÏ% ©# Ï9 tβθ è=yϑ÷è tƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# # ¨L ym # sŒÎ) u�|Ø ym ãΝèδy‰ tn r& ÝV öθ yϑø9$# tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) 

àMö6è? z≈ t↔ø9 $# Ÿωuρ t Ï%©!$# šχθè?θ ßϑtƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤� à2 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& $ tΡ ô‰tFôãr& öΝçλm; $ ¹/#x‹ tã 

$VϑŠÏ9 r& �  ]18-17/نساء[  
شوند.  از روي ناداني مرتكب گناه ميتوبه نزد خداوند، تنها براي كساني است كه «

پذيرد و خداوند  شان را مي كنند، اينانند كه خداوند توبه سپس بزودي توبه مي
كنند تا وقتي كه مرگ يكي از ايشان  كساني كه گناه مي يهداناي حكيم است و توب

پذيرفته نيست؛ و [نيز توبه] كساني كه در » توبه كردم اكنون«گويد:  در رسد مي
ميرند پذيرفته نخواهد بود. آنانند كه برايشان عذابي دردناك آماده  حال كفر مي

  ».ايم كرده
  



 

  
  
  

  

  توبه دهنده عناصر تشكيل

  

  نصوح يتوبه -1
 زباني توبه نخواهد بود. يهصرف تلفظ يا توب -2

 زاليمحمد غ مشرح و تعريف توبه از نظر اما -3

 دهندة حقيقت توبه شرح عناصر تشكيل -4

 استغفار -5

 شرائط و آداب استغفار -6

  
  



 

توبه يهدهند عناصر تشكيل  

توبه به سوي خدا ماده [ت و ب] در زبان عربي بر رجوع و بازگشت داللت دارد. 
يعني بازگشت و رجوع به درگاه خداوند و تسليم در پيشگاه او. و آن به اين دليل است 

م بايد با پروردگار خود باشد و به ريسمان او چنگ زند و از او گريزان كه انسان مدا
داند در  نياز نمي نگردد. همانطوري كه انسان براي حيات معنوي، خود را از خداوند بي

نياز داند و چه بسا در قيامت، نياز انسان به  حيات جسماني هم نبايد خود را از او بي
  خداوند بمراتب بيشتر باشد.

نيازمنديهاي ا چهارپايان وجه اشتراك دارد. دردر نيازمنديهاي جسماني و مادي ب انسان
روحي و معنوي است كه خداوند انسان را با حيوانات متمايز گردانيده زيرا انسان با دو 

دميدن روح. و اين دومي [دميدن روح  -2سرشت خاكي  -1سرشت آفريده شده است: 
مالئك  دةبزرگداشت خداوند، انسان را شايستة سجدر بدن] بود كه به خاطر تكريم و 

  فرمايد: قرار داد. آنجا كه مي

� øŒÎ) tΑ$s% y7•/ u‘ Ïπ s3Í×‾≈n=yϑ ù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7, Î=≈yz # Z�|³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù …çµ çG÷ƒ§θ y™ àM÷‚ x� tΡ uρ 

ÏµŠÏù  ÏΒ  Çrρ•‘ (#θ ãè s)sù …çµ s9 t Ï‰ Éf≈y™ �  ]/72-71ص[  
به فرشتگان گفت: من بشر را از گل خواهم آفريد. پس آنگاه كه پروردگارت «

كنان براي او  چون او را كامالً درست كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده
  ».به خاك بيفتد

داد خداوند متعال پس از خلقت كامل انسان و دميدن روح در او، بر فرشتگان دستور 
د در جانب روحي و معنوي انسان را كه به او سجده تكريم كنند. به عبارت ديگر خداون

بر جانب مادي و همچنين جانب عالي و رباني آن را بر جانب پست وخاكي، برتري داد. 
و بر اين ديدگاه است كه مرتبة انسان عالي و پيوسته رو به كمال است و به ميزان سعي و 

  تواند به پروردگار نزديك گردد. كوشش در ارتقاي روحي و معنوي خود مي
هر گاه انسان، خدا را نافرماني كند قضية آيه برعكس خواهد شد، جانب خاكي بر  و

يابد و جوانب پست مادي بر جوانب عالي و رباني او غلبه و  جانب روحي وي برتري مي
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تر اينكه انسان به وسيلة اين نافرماني از مقام خود هبوط  چيره خواهد يافت. به بيان روشن
شدن و اقدام او در گناهان و معاصي از  رف ديگر، به ميزان غرقنمايد و از ط و سقوط مي

خداوند متعال، دور خواهد گشت. توبه در جبران مافات و ترميم نواقص نقش به سزايي 
نمايد و بدين وسيله انسان بعد از سقوط دوباره صعود خواهد كرد، و بعد از  را ايفا مي

و بعد از فرار و گريز، به سوي  دوري از خداوند دوباره به وي نزديك خواهد شد
  پروردگار باز خواهد گشت.

  خالص يهنصوح يا توب يهتوب

خالص است كه قرآن بدان اشاره  يهاي كه از مسلمانان خواسته شده همان توب توبه
  نمايد: مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (# þθ ç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθs? %�nθ ÝÁ ‾Ρ �  ]/8تحريم[  
  ».اي راستين كنيد هبه درگاه خداوند توبايد،  ساني كه ايمان آوردهاي ك«

  ي نصوح يا خالص چيست؟معني توبه
صادق قطعي كه  يهنصوح يعني توب يهگويد: توب حافظ ابن كثير در تفسير خود مي

موجب محو گناهان گذشته تائب گردد. شكافهاي او را ترميم و پراكندگي او را جمع 
  موجبات پوشاندن گناهان وخطاهاي بندة عاصي را فراهم آورد. گرداند و همچنين

شاكر و «كه صيغه مبالغه » مشكور و صبور«است. مانند » ناصح«صيغه مبالغه » نصوح«
باشند. ريشه [ن ص ح] در زبان عربي به معناي خالص است. وقتي گفته  مي» صابر

قلب و ناخالصيها آراسته ا از غش، خالص، و از قيد تريعني عسل » نصح العسل«شود  مي
توبة خالص همچون عبادت خالص است. قيد خالص در مشورت يعني آراستن  گرديد.

خالص ضد غش  ،نكمشورت از هر غش و نقص و فساد و انجام آن به بهترين وجه مم
است. عبارات علماي گذشته راجع به حقيقت توبه نصوح گوناگون است تا آنجا كه امام 



    

  73    ي توبهيل دهندهعناصر تشك
  

 

كه در حقيقت مرجع  1د آن را به بيست و سه قول بيان داشته استقرطبي در تفسير خو
  همة آنها يك چيز خواهد بود.

اند  روايت نموده �و ابن مسعود و ابن بن كعب ابن جرير، ابن كثير و ابن قيم از عمر
نصوح عبارت است از اينكه شخص از گناه چنان توبه كند همانطور كه شير به  يهكه: توب

نخواهد گشت او هم ديگر هيچگاه مرتكب چنان گناهي نشود. احمد از  پستان حيوان بر
به طريق مرفوع روايت كرده است كه: توبه از گناه عبارت از اين است كه  �ابن مسعود

  شخص خود را از گناه خلع كند و ديگر بدان عودت ننمايد.
شمان گويد: توبه نصوح، يعني بنده نسبت به گذشتة خود نادم و پي حسن بصري مي

  باشد و تصميم قطعي بگيرد كه هيچگاه بدان گناه بازگشت ننمايد.
  گويد: توبه نصوح يعني استغفار با زبان، پشيماني با قلب و خودداري با بدن. كلبي مي

 -1 چهار چيز است: هنصوح در بردارند يهگويد: توب محمدبن كعب قرطبي مي
قصد ترك و عدم بازگشت به گناه با  - 3امتناع و خودداري با اندام  -2استغفار با زبان

  2ترك و مهاجرت از ياران و همنشينان بد. -4قلب 

  شود در توبه، محض اقرار توبه محسوب نمي

. وقتي كه يكي از دشو برخالف پندار عوام، توبه زباني به تنهايي توبه محسوب نمي
توبه ده! شيخ  يا شيخ مراگويد:  رود و شيخ مي مردان عامي نزد بعضي از مشايخ دين مي

به دنبال من [يا همراه من] بگو: به درگاه خدا توبه كردم، به سوي خدا گويد:  هم به او مي
هاي خود پشيمان شدم، و قصد دارم كه هيچگاه به گناهان باز نگردم و  بازگشتم، بر كرده

  .از هر ديني كه مخالف با دين اسالم باشد دوري و تبرّي جستم

__________________ 

  به تفسير قرطبي آيه هشت سوره تحريم مراجعه نماييد. -1

 .392 – 4/391. تحقيق شيخ محمد حامد الفقي. و تفسير ابن كثير: 310-1/309مدارج السالكين:  -2

  چاپ السنة المحمدية.
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پندارد كه  توبه  شود و مي اين كلمات از نزد شيخ خارج ميمرد عامي پس از تكرار 
همين بود و بس و اين از دو طرف ـ هم از طرف عاملي و هم از طرف شيخ ـ يك جهل 
و ناداني و عمل قبيحي است، زيرا صرف اقرار به توبه. و محض چرخاندن زبان بدان، 

  شد! ميبود چقدر توبه آسان  شود. و اگر چنين مي توبه محسوب نمي
تر از آن است. البته تلفظ توبه مطلوب است  تر و سخت توبه يك امر بزرگتر، عميق

ولي بعد از تحقق و تصميم قطعي در انجام آن و بعد از اقرار و اعتراف به گناه 
ودرخواست عفو و مغفرت از پيشگاه پروردگار. اما صرف استغفار و اعالم توبه به وسيلة 

 يههمانطور كه ذوالنون مصري گفته است ـ از قبيل توبزبان بدون تصميم قلبي ـ 
ن إ( . خانم زاهد و عابد، رابعه عدوي و چه نيكو گفته است.دروغگويان [كذّابين] است

  ».استغفار زباني ما، نياز به استغفار دارد« استغفار) إلیاستغفارنا يحتاج 
استغفاري كه فقط با  كم نبودند كساني كه از استغفار زباني درخواست مغفرت نمودند.

زبان باشد بدون توبه و ندامت قبلي ارزش چنداني ندارد. حقيقت توبه د واقع عبارت 
شود و به دنبال  است از عمل عقل، قلبي و بدني. آغاز توبه عمل عقلي و شعوري آغاز مي

گردد. به همين سبب  يابد و اعمال بدني در راستاي آن ظاهر مي آن عمل قلبي تراوش مي
بصري راجع به توبه گفته است: كه آن: پشيماني قلبي و استغفار زباني و اجتناب  حسن

  اندام و تصميم قاطع به عدم بازگشت به گناهان است.

  شرح و تعريف توبه، از نظر امام محمد غزالي

داراي معني » احياء علوم الدين«در كتاب   توبه، بنا به توضيحات امام محمد غزالي
يا عنصر است: علم، حال و عمل. علم در مرتبة اول و ال در مرتبة مركب از سه عامل و

دومي موجب گويد: اولي موجب دومي و  دوم و عمل در مرتبة سوم قرار دارد. و مي
  سومي است چنان ايجابي كه سنت خداوندي در هستي و جهان مقتضي حصول آن است.

  گويد: مي رحمه اهللا غزالي



    

  75    ي توبهيل دهندهعناصر تشك
  

 

ه گناه پرده كبه زيان و ضرر گناهان و معاصي و اين علم عبارت است از آشنايي نسبت«
خص تائب با عزم راسخ به چنين معرفت ميان بنده و محبوب است. هر گاه شو مانعي 

قلبي نايل آيد، قلب او در اثر چنين آگاهي متألم خواهد شد. زيرا قلب هر گاه احساس از 
صورت اگر آن از دست  شود. در آن دست دادن محبوب خود نمايد، متألم و دردناك مي

داده است، بر انجامِ آن عمل دادن و فقدان محبوب را به خاطر عملي بداند كه انجام 
خاطر انجام كاري كه انجام داده و او را از  خورد. درد شخص به بازدارنده تأسف مي

و يا پشيماني گويند. اگر اين درد و رنج بر قلب شخص » ندم«محبوب بازداشته است 
انگيزاند كه بدان اراده   سوي حالتي بر مي ره گردد، اين درد و رنج قلبي او را بهغالب و چي

و قصد گويند و تائب را به سوي انجام كاري كه ارتباط با زمانِ حال و گذشته و آينده 
  سازد. دارد، مرتبط مي

از گناهي كه اكنون كه ارتباط عمل توبه كننده به زمان حال به اين صورت است، 
 زمان گذشته به اين صورت است كه به جبران در مورد او است اجتناب ورزد، و  دامنگير

  مافات [اگر قابل جبران و ترميم باشد] اقدام نمايد.
اول قرار دارد كه همان آگاهي از خيرات و پيامد  هعلم و دانش براي تائب در مرتب

ور و تصديق مه انيك توبه است در حد ايمان و باور قطعي. ايمان عبارت است از اينك
از تأكيد و اي است و باور تعيين عبارت است  داشته باشيم، به اينكه گناه يك سم كشنده

شدن اين تصديق بر  جزم بر تصديق قلبي و رفع هرگونه شبهه و ترديدي و در نتيجه چيره
ور  قلب تائب، لذا هر گاه نور ايمان بر قلب بتابد آتش ندامت و پشيماني در آن شعله

ود و هر گا با پرتو نور ايمان ببيند كه از محبوب خود محروم گشته است، متألم و ش مي
گردد، مانند كسي كه در تاريكي باشد و ناگاه آفتاب بر او بتابد. هر گاه فرد با  دردناك مي

از ميان رفتن ابر و زدودن حجاب و مانع، [در حالي كه مشرف به هالك است] محبوب 
شود و آن آتش شوق او را  رت آتش محبت در قلبش فروزان ميخود را ببيند، در آن صو

  انگيزاند كه براي تدارك مافات خود، اقدام عاجل نمايد. بر مي
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بنابراين ترك گناه در رابطه با زمان حال و آينده و جبران و تالفي مافات در رابطه با 
توبه بر مجموع  زمان ماضي با ويژگي ترتيبي آگاهي، ندامت و قصد را توبه گويند، يعني

نمايد و علم و  شود. گاهي توبه بر معناي ندامت تنها داللت مي آن سه مورد حاصل مي
نياز آن و ترك گناه به عنوان ثمره و نتيجه آن ندامت و علم محسوب  آگاهي به مثابة پيش

 :1(الندم توبة)فرمايد:  مي عاي است كه پيامبر خدا  شود. بر مبناي چنين نظريه مي
آگاهي [كه آن را ايجاب نموده و به ثمر   زيرا پشيماني از علم و »ني توبه استپشيما«

اي [كه به دنبال آن بيايد] خالي نخواهد بود، بنابراين  رسانده است] و از قصد و اراده
  پايان كالم غزالي. 2».پشيماني داراي دو طرف است يعني ثمر و ديگري ثمردهي آن

  به حقيقييك تو يهدهند شرح عناصر تشكيل

دارند كه: توبة حقيقي كه خداوند تمام مسلمانان را بدان   غزالي و ديگران بيان مي
باشد و آن » خالص«دستور داده [به اميد اينكه رستگار شوند] بايد از جنس توبة نصوح 

  توبة مورد سفارش پروردگار، از سه عنصر و يا سه عامل تشكيل يافته است:

  شناختي عامل ادراكي و يا معرفت - 1
شناختي است كه  دهنده توبه، همانا عامل ادراكي يا معرفت عامل تشكيلاولين عنصر يا 

در معرفت انسان نسبت به خطا و لغزش، هنگام وقوع نافرماني پروردگارش و كشف 
هاي تاريكي  ي شنوايش و رفع پردهچشمان بينايش و زدودن سنگيني گوشها هنقاب از پرد

هاي بيداري و در بازگشت به فطرت سالم خود،  اي از لحظه ظهدر ادراك عقالنيش در لح
__________________ 

اند  گويد: اين حديث را از ابن ماجه و ابن حبان و حاكم بيان نموده مي» االحياء«حافظ عراقي در تخريج  -1

 �اند و همچنين ابن حبان و حاكم اين حديث را از انس صحيح دانسته �و سند آن از حديث ابن مسعود

  .اند روايت كرده و بر شرط شيخين آن را صحيح دانسته

  ، چاپ: دارالمعرفة، بيروت.4-4/3احياء علوم الدين:  -2
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است كه شخص به درك عظمت پروردگار و به عزت مقام گردد. اينجا  متجلي و عيان مي
كوتاهيش در پيشگاه خداوند و اطاعت و واالي نايل خواهد آمد و نسبت به تقصيرات و 

ر در هر دو سراي اگر پيروي از دشمن خود، شيطان، و احساس زيان و خسارت آشكا
  همسفر كاروان ابليس و لشكريان او گردد، ادارك و يا معرفت كسب خواهد كرد.

در رابطه با تحصيل توبه، انسان به موارد زير نياز مبرم دارد: تمركز انديشه، بكارگيري 
زندگيش، و  عقل و خرد، انديشة عميق در خود و اطرافيانش، در رابطه با مبدأ و سرانجام

ابطه با مرگ و جهان بعد از مرگ، در رابطه با نعمتهاي فراوان پروردگارش و برخورد در ر
همه به  ،هاي خداوند كه به او عطا فرموده و بديهايي كه دارد او نسبت به نعمتها و نيكي

گردد، در رابطه با محبت پروردگار به انسان در عطاي نعمتهايش  سوي پروردگار باز مي
نياز است و بغض انسان نسبت به پروردگار در راستاي اقدام  سان بيدر حالي كه او از ان

موجود به سوي خدا است و به نافرمانيهايش در حالي كه او فقيرترين و نيازمندترين 
همچنين درك و شناخت اينكه بندگان خدا گرچه ظلم و گناه و اسراف بر خويش كنند 

وي آنان نبسته است و مرتب آنان را ولي باز خداوند متعال درگاه رحمت و توبه را به ر
  دهد كه: مورد خطاب قرار مي

� Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã�Ï� øótƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd �  ]53/زمر[  

  ».آمرزد از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي«
تمان توبه است چنان تأملي است اين تأمل و بيدارباش نفساني كه سنگ زيربناي ساخ

زبان او  و ،كه قلب انسان را به سوي پشيماني وندامت، و اراده او را به سوي جزم راسخ
  كشاند. ن او را به سوي اجتناب و خودداري، ميرا به سوي استغفار و بد

  فرمايد: دهد و مي قرآن بر همين منوال ما را هشدار مي

� zΝn=÷è u‹Ï9 uρ šÏ%©! $# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# çµ ‾Ρr& ‘,ys ø9 $# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ (#θ ãΖÏΒ÷σ ãŠsù  Ïµ Î/ |MÎ6÷‚ çG sù …ã&s! 

öΝßγç/θ è=è% �  ]/54حج[  

اين قرآن حق است و از جانب پروردگار  هاند بدانند ك و تا آنان كه دانش يافته«
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  ».توست، و بدان ايمان آورند و دلهايشان براي او خاضع گردد
  مذكور، داللت دارد. بر آن ترتيب» فاء«حرف عطف 

اولين مرتبة توبه، علم و آگاهي است كه دارندگان آن پي خواهند برد كه حق از آنِ 
شود. بنابراين علم و  طريق به سوي ايمان به خدا كشانده مي پروردگارشان است و از آن

آگاهي دليل و راهنماي ايمان است و در راستاي ايمان، خشوع و خضوع قلبي نشأت 
  گيرد. مي

  فرمايد: خداوند متعال در وصف پرهيزگاران مي

� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ —%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è=yè sù öΝèδ uρ 

šχθ ßϑn=ôè tƒ �  ] 135/عمرانآل[  

آورند  چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد ميو آنان كه «
آمرزد؟ و  خواهند و چه كسي جزا خدا گناهان را مي و براي گناهانشان آمرزش مي

  ».كنند دانند [كه گناه است] پافشاري نمي ايد يا با آنكه مي بر آنچه مرتكب شده
نمايند. استغفار، ثمر  آورند و براي گناهان خود طلب آمرزش مي ياينان خدا را به ياد م

و نتيجة ياد خدا است. ذكر و ياد خدا خود يك نوع معرفت و آگاهي است، بنابراين 
پندارند، ياد و ذكر زباني محض نيست، بلكه ياد  منظور از ياد خدا همانطور كه بعضي مي

تعال و فرامين او، فقدان نسيان و خدا عبارت است از ضد نسيان و فراموشي ذات م
فراموشي خود يك نوع از نگرشهاي معرفت و ياد پروردگار است همانطور كه خداوند 

� �فرمايد:  متعال مي ä.øŒ $# uρ š�−/ §‘ # sŒÎ) |MŠÅ¡ nΣ � /در اسالم، علم و آگاهي بر حاالت  ]24[كهف
 �قرآن  يهن آينفساني و اعمال جسماني مقدم است و هيچ جاي شگفتي نيست كه اولي

ù& t�ø% $# ÉΟ ó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n=y{ � /باشد.» بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد«] 1[العلق  
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  خواندن، خود كليد علم و آگاهي است

و به اين آيه قرآني » بابِ علم قبل از عمل«گويد:  امام بخاري در صحيح خود مي
  نمايد: استدالل مي

� óΟn=÷æ $$ sù …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª! $# ö� Ï� øótG ó™$# uρ š� Î7/Ρ s% Î! tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ �    
  ]19/محمد[  

پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست و براي گناه خويش آمرزش جوي و «
  ».براي مردان و زنان باايمان طلب مغفرت كن

ر مقدم داشته است. قشيري متعال دستور علم و دانش را بر دستور استغفا اهللادر اينجا 
، و حاالت بد خود را اول توبه بيداري قلب از بستر غفلتگويد: شرط   در رساله خود مي

با چشم قلب و سر، ديدن و با گوش دل، شنيدن مجازات و عقاب پروردگار است. در 
   روايت وارد شده است كه:

  .1)َواِعُظ اللِه ِفي قـَْلِب ُكل ُمؤمن(

  ».خداوند در قلب هر مسلماني جاري است وعظ و هشدار«
  و باز در حديث روايت شده است:

وهي  الأذا فسدت فسد جميع البدن إذا صلحت صلح جميع البدن وإن في البدن لمضغة (وإ
  .2)القلب
هان آگاه باشيد كه در جسم، پاره گوشتي هست كه اگر اصالح شود، تمام بدن «

گردد و بدانيد كه آن  شود، تمام بدن فاسد مي اصالح و درست خواهد گرديد و اگر فاسد
  ».قلب است

هر گاه انسان در ارتباط با كردار زشت خود بينديشد و بر رفتارِ قبيح خود بصير و بينا 
اش را نسبت به توبه محكم گرداند و قلباً از اعمال زشت دوري و  گردد و عزم و اراده

__________________ 

  روايت كرده است. �احمد از نواس بن سمعان -1

  .�متفق عليه به روايت نعمان بن بشير -2
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ن قصد و نيت، ايشان را نسبت به اجتناب ورزد، پروردگار متعال هم در مقابل چشما
تصحيح اراده و توفيق در بازگشت نيكو و فراهم آوردن اسباب و وسايل توبه، ياري 

  1خواهد نمود.

  عامل وجداني و ارادي - 2
دومين عامل توبه، عنصر و يا عامل رواني است، يعني آنچه متعلّق به وجدان و اراده 

كننده را ترسيم و مورد  گذشته و آيندة توبه[يا انفعالي و گرايشي] است. اين عنصر، 
  دهد. مالحظه قرار مي

  ندامت شديد –الف 

الندم «است. و حديث » ندامت«باشد عبارت از  كننده مي آنچه مربوط به گذشته توبه

ترين اركان توبه همان ندامت و پشيماني است.  بيانگر اين مطلب است. زيرا مهم »توبه
ترين اركان حج  يعني مهم». حج همان عرفه است« :ج عرفة)(الحگوييم:  همانطور كه مي

گويد: براي تحقق  همان عرفه است. حتي قشيري از بعضي پژوهشگران نقلكرده و مي
را به » عزم و اجتناب«توبه، ندامت و پشيماني كافي است. زيرا ندامت، دو ركن ديگر، 

يا قصد انجام آن را داشته دنبال دارد. چرا كه محال است كسي در انجام كاري، مصر و 
  در آن حال پشيمان و نادم هم باشد. باشد، و

ران عاطفي است كه گوياي ندامت: در مفهوم اولي به معني ادراك، انفعال و يا بح
است كه در اثر ارتكاب گناه و تقصير نسبت به اداي حقوق خدا،  حسرت و دردي

تأسف همانند آتش، قلب انسان  بندگان، نفس خود و ... به وي داده است. اين حسرت و
آيد كه هر گاه انسان به  آورد، و گاهي به عنوان داغي در مي را به سوز و حرارت در مي

__________________ 

  .255- 1/254الرسالة القشيرية: تحقيق دكتر عبدالحليم محمود و دكتر محمود بن الشريف،  -1
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سوزش دروني به وي دست ياد گناه، تقصيرات و تضييع حقوق پروردگار بيفتد، يك 
امت ند  اند: توبه، دهد. از اينرو است كه بعضي از صوفيان عارف در تعريف توبه گفته مي

گداختن و ذوب شدن باطن انسان در اثر خطا و لغزشهاي «است و ندامت عبارت از: 
سوزاند و  ندامت، آتشي است در قلب كه آن را مي«اند:  و كساني ديگر گفته». گذشته

  ».سازد شكافي است در كبد كه آن را متألم مي
ن، با زيباترين وجه و كنندگا قران كريم اين جنبة رواني و انفعالي توبه را از بعضي توبه

سه نفر صحابي كه در غزوة  يهكشاند. از جمله: دربار بهترين تعبير براي ما به تصوير مي
 عتبوك تخلف كردند و همراه رسول خدا در آن جنگ شركت نكردند در حالي كه پيامبر

ن متخلفين و آبا قدرتمندترين حكومت آن روزگار يعني دولت روم به نبرد افتاده بود و 
تراشيدند. و آن سه  همچون منافقين نمي عني براي رسول خدا يهايي دروغ عذر و بهانه

به خاطر تخلّف آنان در غزوة تبوك  عبودند. و حضرت رسول  عنفر از اصحاب پيامبر 
فرمان مقاطعه و ترك كالم با آنان را صادر فرمودند و آنان به خاطر اين پيشامد ناگوار از 

  فرمايد: ن شدند. قرآن در اين باره چنين مياعمال خود، سخت پشيما

� ’ n? tãuρ Ïπ sW≈n=̈W9 $# šÏ% ©!$# (#θà� Ïk=äz # ¨Lym #sŒ Î) ôMs%$ |Ê ãΝÍκö� n=tã ÞÚ ö‘F{ $# $ yϑ Î/ ôMt6ãm u‘ 

ôMs%$ |Êuρ óΟÎγøŠ n=tæ óΟßγÝ¡ à�Ρr& (# þθ‘Ζsß uρ βr& āω r' yfù=tΒ zÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹s9 Î) ¢Ο èO z>$ s? óΟ ÎγøŠn= tæ 

(# þθ ç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm §�9   ]118[توبه/  � #$

و بر آن سه تن كه از جنگ تبوك تخلف ورزيدند تا آنكه زمين با همه پهناوري «
بر آنها تنگ شد و بلكه از خود دلتنگ شدند و دانستند كه از غضب و خشم خدا 

وبه داد تا توبه جز به لطف او ملجاً و پناهي نيست. پس خداوند به آنها توفيق ت
  ».پذير و مهربان است كنند كه خداوند بسيار توبه
حقيقي آن است كه وسعت زمين بر  يهگويد: توب به همين دليل است كه ذوالنون مي

:  دارد ام و قرار نگيري و سپس همانطور كه قرآن بيان ميرتو تنگ آيد، بطوري كه در آن آ

� ôMs%$ |Êuρ óΟÎγøŠ n=tæ óΟ ßγÝ¡à�Ρ r& � هاي اين   از نشانه ،خود نادم گردي يهتنگ گردي و از كرددل
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ندامت آن است كه به گناه اعتراف و اقرار نمايي و خود را در مقابل آن مسؤول بداني و 
  از آن فرار نكني و از خداوند متعال درخواست عفو و مغفرت كني.

نيم كه چنين بي و همسرش به دنبال خوردن آن درخت ممنوعه، نيز مي �در داستان آدم
  اند: گفته

Ÿω$ s%�               $ uΖ−/ u‘ !$oΨ ÷Ηs> sß $uΖ|¡ à�Ρr& βÎ) uρ óΟ ©9 ö�Ï� øós? $uΖs9 $oΨ ôϑymö� s?uρ ¨ sðθ ä3uΖs9 z ÏΒ zƒÎ� Å£≈y‚ ø9 $# �    
  ]23[اعراف/  

گفتند پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم «
  ».ن خواهيم بودنكني مسلماً از زيانكارا

هنگامي كه در پيشگاه خداوند براي فرزند كافرش شفاعت  �و در داستان نوح
  فرمايد: دهد و اينگونه مي  يابيم كه خداوند به او جواب منفي مي طلبيد، مي  مي

� ßyθ ãΖ≈tƒ …çµ ‾Ρ Î) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î=÷δ r& ( …çµ ‾ΡÎ) î≅uΗxå ç� ö� xî 8xÎ=≈|¹ ( Ÿξsù Çù=t↔ó¡ n@ $ tΒ }§øŠs9 

y7s9 Ïµ Î/ íΝù=Ïæ ( þ’ ÎoΤÎ) y7Ýà Ïãr& βr& tβθ ä3s? zÏΒ tÎ=Îγ≈yf ø9   ]46هود/[  � #$

  
اي نوح! او در حقيقت از كسان تو نيست، او داراي كرداري ناشايست است. پس «

دهم كه مبادا از  چيزي را كه بدان علم نداري از من مخواه. من به تو اندرز مي
  ».نادانان باشي

  احساس خطا و گناه كرد و دچار پشيماني شد و گفت: ،÷در اينجا نوح 

� Éb>u‘ þ’ ÎoΤÎ) èŒθ ããr& š� Î/ ÷β r& š� n=t↔ ó™r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í<  Ïµ Î/ ÖΝù=Ïã ( āω Î)uρ ö�Ï� øó s? ’ Í< 

û Í_ôϑym ö� s?uρ à2 r& zÏiΒ zƒÎ� Å£≈y‚ø9   ]47هود/[  � #$

علم ندارم و اگر  برم كه از تو چيزي بخواهم كه بدان پروردگارا! من به تو پناه مي«
  ».مرا نيامرزي و به من رحم نكني از زيانكاران باشم
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هنگامي كه مشتي به مرد قطبي زد و او را از پاي در  �همچنين در داستان موسي
  يابيم: آورد، بيان قرآن را اينگونه مي

� tΑ$s% #x‹≈yδ ôÏΒ È≅uΗxå Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ÅÒ •Β ×Î7•Β ∩⊇∈∪ tΑ$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) 

àMôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ ö�Ï� øî $$sù ’ Í< �  ]16- 15/قصص[  

كننده و آشكار است. گفت  گفت اين كار شيطان است. چرا كه او دشمني گمراه«
  ».پروردگارا! من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش

  فرمايد: بينيم كه خداوند متعال مي ، مي�، يونس�و در داستان ذوالنون

� ŒÎ) |=yδ ©Œ $ Y6ÅÒ≈tó ãΒ £sà sù βr& ©9 u‘Ï‰ ø) ‾Ρ Ïµø‹n=tã 3“yŠ$ oΨ sù ’ Îû ÏM≈yϑ è=—à9 $# βr& Hω tµ≈s9 Î) 

Hω Î) |MΡ r& š� oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9   ]87انبياء/[  � #$

آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتي نداريم تا اينك در «
ي جز تو نيست، منزّهي تو، راستي كه من از [دل] تاريكيها ندا در آمد كه: معبود

  ».ستمكاران بودم
اين گناهان كه از آنِ پيامبران مرسل سرزده است، از گناهان صغيره خارج نيستند و 
بويژه هنگامي كه آن گناهان را در شرايط و موقعيتهاي زماني آنها بررسي نماييم، آنها را 

سيت زياد و بيداري ضماير و قوت ادراك يابيم ولي به دليل حسا بسيار خفيف و سبك مي
اند  اند و اعتراف نموده آنان نسبت به حقوق پروردگارشان، چنين گناهاني را بزرگ شمرده

اند، لذا در پيشگاه پروردگار براي طلب مغفرت مبادرت  كه به نفس خود ظلم كرده
  است. مهربان يهاند كه بدرستي او بخشند ورزيده

  قصد جازم –ب 
ندامت و پشيماني مربوط به تقصير و كوتاهي در انجام اوامر و نواهي  در توبه،

پروردگار است كه در گذشته از انسان سرزده است حال آنكه بايد توجه داشت كارها و 
انگاري و  شوند و احتمال سهل امور ديگري نيز هستند كه مربوط به موضوع توبه مي
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راين توبه عبارت است از قصد جازم و قطعي رود. بناب كوتاهي در انجام آنها در آينده مي
ترك گناه و معصيت، بازگشتي چون شير دوشيده كه هيچگاه به پستان نسبت به 

بازنخواهد گشت. انسان هم بايد گناهان را همين گونه ترك كند. مرجع چنين عملي ارادة 
و  انسان است لذا بايد ارادة اشخاص در اين موارد قوي و محكم باشد. ارادة سست

اند، يك پا را به جلو و يك پا را به  ضعيف كساني كه شّكاك هستند و گرفتار وسوسه
گردند و صبح  نمايند و فردا از آن پشيمان مي گذارند، امروز قصد انجام كاري مي عقب مي
  گردند، قادر به انجام توبه حقيقي نيست. كنند و شب از آن بر مي توبه مي

ست كه بايد شخص تائب قوي، مصمم و در حين آنچه در اين قصد، مهم است اين
توبه قاطع و جازم باشد به طوري كه در هنگام توبه هيچگونه ترديد، يا تمايل به معصيت 

  عودت در زماني ديگر، در قلب و شعورش راه نداشته باشد. يهو يا انديش
نقض توبه عبارت است از اينكه: ارادة تائب بعد از مدتي سست و ضعيف شود و 

لغزد و دوباره در چاه  غلوب هواي نفساني و غرور شيطاني گردد. آنجاست كه پاي او ميم
  معصيت و نافرماني خداوند سقوط خواهد كرد.

شود كه دوباره به توبه و بازگشت مبادرت نمايد، به  از چنين كسي باز درخواست مي
خلوص نيت  اين صورت كه از تو پشيمان شود و نيت خود را تصحيح گرداند كه هنگام

çµ… �فرمايد:  خود مأيوس و نااميد گردد، زيرا خداوند مي ههيچكس نبايد از قبول توب ‾Ρ Î*sù 

tβ%Ÿ2 šÎ/≡̈ρF| Ï9 #Y‘θ à� xî � ]به  »بسيار بازگشت كننده« ةكثيرالعوديعني» اواب« ]25/اسراء
ن او را داند كه او پروردگاري دارد كه گناها شود مي فردي كه مرتكب گناه مي ،سوي خدا

كند و  نمايد و از درگاهش طلب آمرزش مي بخشد، پس به سوي او بازگشت مي مي
  آمرزد. خداوند او را مي

  گويد: امام ابن كثير مي
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هر گاه كسي نسبت به توبه قاطع و مصمم باشد، آن توبه، گناهان و خطاهاي او را محو و 
ما قبله،  بُ االسالم يجّ  ت:از بين خواهد برد. همانطور كه در حديث صحيح روايت شده اس

گيرد به همان صورت  همانگونه كه پذيرش اسالم گذشته را ناديده مي« ب ما قبلهاو التوبة تجّ 
  ».برد توبه، خطاهاي گذشته را از بين مي

آيا شرط توبه نصوح همانطور كه در حديث و اثر وارد شده، دوام «گويد:  ابن كثير مي
يا براي تكفير گ است و هيچگاه بر گناه عودت ننمايد؟ و استمرار بر آن توبه تا وقت مر

گناهان عزم و اراده قاطع كافي است به طوري كه اگر بعد از آن عزم، مرتكب گناهي شد 

  )التوبة تجب ماقبلها(رساند به دليل عموميت در حديث  زياني به او نمي
ه است و دو نظريه السالكين اين بحث را مورد بررسي قرار داد ابن قيم در كتاب مدارج

كساني كه عدم بازگشت دائمي به گناه را شرط صحت توبه  يه: نظري را بيان نموده
گردد كه  براي ما معلوم مي ،كننده به گناه بازگشت نمايد گويند: هر گاه توبه اند و مي دانسته

ه او باطل و ناصحيح بوده، ولي نظريه جمهور بر اين است كه عدم بازگشت به گنا يهتوب
شرط صحت توبه نيست بلكه دل كندن از گناه، ندامت بر آن و قصد قطعي بر ترك گناه 
شرط صحت توبه است، بنابراين هر گاه تائب هر چند با قصد و اراده دوباره مرتكب گناه 

  گذشته نخواهد گرديد. يهشود و موجب ابطال توب شد، استثنائاً آن گناه براي او آغاز مي
اي از  مسأله بر مبناي يك اصلي است و آن اين است كه هر گاه بندهگويد كه اين  و مي

گناهي توبه كند و سپس بدان گناه بازگشت نمايد، آيا مجازات گناه قبلي كه از آن توبه 
كرده و سپس بدان عودت نموده، بازخواهد گشت؟ يعني در صورت اصرار بر آن اگر 

يا اينكه كيفر گناه اولي به كلي باطل  بميرد مستحق كيفر گناه اولي و آخري خواهد شد؟
نمايد بلكه مجازات فقط شامل آخري گناه  شده و هيچگاه مجازات آن به او بازگشت نمي

  است؟ در اين اصل دو نظريه وجود دارد:
گويند: [اگر كسي از گناهي توبه كند و سپس به آن گناه عودت نمايد]  گروهي مي -1

گردد؛ زيرا توبه از گناه به منزله  اولي هم بر او بر مي به دليل فساد و بطالن توبه، گناه
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پذيرش اسالم بعد از كفر است و شخص كافري هر گاه مسلمان شد، اين اسالم او باعث 
انهدام و نابودكنندة گناه كفر و توابع آن است. بنابراين هر گاه مرتد شد و به كفر اولي 

براي او عودت خواهد نمود. همانطور كه خود برگشت همراه با گناه رده، گناه اولي هم 
َمْن َأْحَسَن ِفى اِإلْسَالِم َلْم يـَُؤاَخْذ ِبَما َعِمَل ( فرمود: �ث صحيح روايت شده كه پيامبريدر حد

  .1 )ِفى اْلَجاِهِليِة َوَمْن َأَساَء ِفى اِإلْسَالِم ُأِخَذ بِاَألوِل َواآلِخرِ 
چه در دوران جاهليت انجام داده، بازخواست هر كسي اسالم خود را نيك بدارد از آن«

نخواهد شد، و هر كسي اسالم خود نيك دارد و در آن بدي انجام دهد، نسبت به گناه 
  .»اول و آخر [جاهلي و اسالم] مجازات خواهد شد

اين وضعيت كسي است كه مسلمان شود ولي در اسالميتش مرتكب اعمال بدي گردد. 
از بزرگترين بديها در اسالم است، بنابراين وقتي شخص » رده«و واضح و روشن است كه 

گردد و اسالم كه فاصلة  شدنش مجازات مي پس از ارتكاب رده، به گناهان قبل از مسلمان
گردد، به همان  ميان كفر و ارتداد او قرار گرفته، موجب سقوط گناه دوران كفر ايشان نمي

گرفته وقتي مانع مجازات گناه بعدي قرار  اي كه در فاصله ميان دو گناه قرار صورت توبه
  گيرد، موجب اسقاط و انهدام گناه ماقبل خود هم نخواهم گرديد. نمي

گويند: شرط صحت توبه دوام، استمرار و تعهد و وفا به آن است و  و اين گروه باز مي
گردد، لذا  شرطي قاعده بر اين است كه با فقدان شرط مشروط هم معدوم مي در تعليق

اند: توبه  اسالم مشروط به استمرار و وفاي كامل به حقوق آن است و باز گفته صحت
واجب است به صورت وجوب مضيق در طول عمر پس زمان آن مدت عمر است، 
بنابراين استصحاب حكم توبه در مدت زمان عمر، بر تائب واجب است. نسبت توبه با 

دار  در مدت روز روزه كند]  طل ميعمر، مانند نسبت امساك از مفطرات [آنچه روزه را با
خود را  هدار در بيشتر زمان روز از مفطرات امساك، و سپس روز است. يعني هر گاه روزه

__________________ 

  ود.بروايت عبداهللا بن مسع 6129صحيح بخاري -1
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اي نقض نمايد. آن مدت زماني كه روزه بوده، باطل شده و توجهي بدان  مفطره هبه وسيل
  گردد و مانند اين است كه اصالً در روز امساك ننموده است. نمي

اي اعمال   بنده«فرمايد:  گويند: حديث صحيح بر اين ادعا داللت دارد كه مي و باز مي
دهد تا آنجا كه ميان او و بهشت جز ذراعي نيست، ناگه قدر بر او  بهشتيان را انجام مي

». گردد دهد و داخل دوزخ ميگردد و رفتار و اعمال دوزخيان را انجام مي معكوس مي
دوم تكفير است كه  هآيا عمل و رفتار شخص، در مرتب موضوع در اينجا عموميت دارد كه

ط معصيت و گناه گردد و يا فق موجب خلود [= ماندگاري و جاودانگي] او در دوزخ مي
كه او «شود. در اينجا حديث بيان ننموده  ديگري است كه موجب خلود او در دوزخ مي

دهد كه  انجام ميگويد كه او كاري  مرتد و از اسالم جدا گشته است بلكه حديث مي
گردد. و در بعضي روايات سنن ديگر اينگونه بيان شده:  موجب دخول او در آتش مي

وقتي كه مرگ او را فرا كند ولي  اي شصت سال در ساعت و عبادت خدا كار مي بنده«
بنابراين ». گردد دهد و داخل و خارج دوزخ مي رسد در وصيتش ظلم و ستمي انجام مي

ا عاقبت بد شدن جنبه عام دارد و چه نتيجه با كفر باشد و چه ي» سوء خاتمه«دچار 
  حاصل معصيت در نهايت تفاوتي ندارد و سرانجامِ انسان بستگي به ختمِ اعمال او دارد.

گروهي ديگر: قائلند به اينكه با نقض توبه گناه قبل از آن عودت نخواهد نمود و 
ز آن مرتفع و از بين رفته و انگار آن را انجام نمايند: با توبه، گناه قبل ا اينگونه استدالل مي

گردد. لذا بعد از توبه آن گناه عودت نخواهد نمود. يعني  نداده و كان لم يكن تلقي مي
تائب در صورت ارتكاب به گناه، گناه قبلي او عودت نخواهد نمود و فقط در رابطه با 

  گناهان جاري مسؤول است.
توبه شرط نيست كه تائب تا وقت مرگ در  اند: در صحت و باز اين گروه گفته

عصمت باقي بماند، بلكه به محض اينكه شخص تائب از گناه پشيمان گشت و از آن باز 
گردد، و استئناف گناه است كه  ايستاد و بر ترك آن قصد جازم داشت، گناه او پاك مي

  گردد. موجب استئناف مجازات مي
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گردد، نيست. زيرا كفر، موضوع  ط اعمال ميگويند: اين، مانند كفري كه باعث حب و مي
گردد. ولي  و خصوصيت ديگري است به همين خاطر باعث حبط و اسقاط حسنات مي

در موضوع تائب، بازگشت به گناه، موجب اسقاط و هدردادن حسنات گذشتة شخص 
  گردد. نمي

ن گويند: توبه از بزرگترين حسنات است، اگر بازگشت به گناه موجب ابطال آ و مي
آيد كه حسنات ديگر را هم ابطال نمايد. چنين قولي قطعاً باطل و به  گردد، الزم مي

نمايند، و همچنين به  مذهب خارج معتزله كه مردم را به وسيلة ارتكاب گناه تكفير مي
مذهب معتزله كه مرتكب گناه كبيره را با وجود هزاران حسنات ديگر، مخلد في النار 

دو گروه در اينكه مرتكب گناه كبيره مخلد در آتش است،  پندارند، شباهت دارد. مي
پندارند.  نظر دارند، با اين تفاوت كه خوارج آنان را كافر و معتزله آنان را فاسق مي اتفاق

  در دين اسالم دو مذهب باطل و مخالف با منقول و معقول و موجبات عدالت است.

� ¨βÎ) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôà tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο §‘sŒ ( βÎ)uρ à7s? Zπ uΖ|¡ ym $ yγø� Ïè≈ŸÒ ãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ  ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©! 

# ��ô_ r& $ VϑŠÏà tã �  ]40/نساء[  

كند و اگر آن ذره كار نيكي باشد دو  اي ستم نمي در حقيقت خدا هم  وزن ذره«
  ».بخشد كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي چندانش مي

ِإن اللَه (فرمايد:  كرده، مي روايت �گويند: امام احمد با سند مرفوع از پيامبر و باز مي
  ».دارد كننده را دوست مي عاصي بسيار توبه هخداوند بند«1 )ُيِحب اْلَعْبَد المؤمَن المفتَن التوابَ 

__________________ 

البته اين حديث طوريكه شيخ آلباني ذكر .  96حديث موضوع، سلسله ضعيفه آلباني، صفحه يا شماره  -1
است از زوائد و اضافات عبداهللا بن احمد، پسر امام احمد در المسند است نه از خود مسند امام كرده

  (مصحح) احمد رحمه اهللا.
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گفتم: و آن كسي است كه هرگاه مرتكب گناه شود از آن توبه كند، پس هرگاه توبه 
سي نزد خدا محبوب نيست بازگشت او به سوي گناه موجب بطالن توبه بشود چنين ك

  گردد. بلكه آن باعث خشم و غضب خداوند مي
گويند: خداوند متعال قبول توبه را به استغفار و عدم اصرار گناه معلق نموده نه  و مي

  فرمايد: عودت به سوي گناه آنجا كه مي

� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ —%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è=yè sù öΝèδ uρ 

šχθ ßϑn=ôè tƒ �  ]135/آل عمران[  

آورند  و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مي«
آمرزد؟ و  چه كسي جزا خدا گناهان را مي خواهند و و براي گناهانشان آمرزش مي

  ».كنند دانند كه گناه است، پافشاري نمي  اند، با آنكه مي بر آنچه مرتكب شده
گاه امكان گناه براي فرد فراهم شود قصد ارتكاب اصرار در گناه به اين معناست كه هر

  آن را نمايد كه چنين عملي مانع مغفرت گناهان او است.
نه شرط صحت  ،مرار توبه، شرط تكميل توبه و استفاده از آن استگويند: است و مي

توبه گذشته. توبه همچون انجام عبادات، روزه و شمار ركعات نماز نيست كه با ترك يك 
ركن كل عبادت باطل گردد؛ كه آن يك نوع عبادت است و جز به انجام تمام اركان و 

متعدد و متكرري است كه با تعدد  اجزاي آن پذيرفته نخواهد شد، ولي توبه عبادتهاي
مخصوص به خود دارد، و همانطور  يهيابد. بنابراين هر گناه توب گناهان آن هم تكرار مي

كه بيان شد اگر انسان عبادتي را انجام دهد و عبادت ديگري را ترك كند، ترك آن 
ند ه شخصي در ماه رمضان چكگردد مانند اين نميعبادت، موجب بطالن انجام ديگري 

توان گفت: روزهايي را كه  روزي روزه بگيرد و چند روز را بدون عذر افطار نمايد، آيا مي
كه قطعاً جواب باشد؟!  دار بوده مي افطار نموده باعث بطالن اجر و ثواب ايامي كه روزه
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منفي است و چنان عملي در توبه شبيه است به كسي كه نماز را ادا نمايد ولي روزه نگيرد 
  م به زكات مال نمايد ولي به حج نپردازد.و يا اقدا

منظور اين است كه توبة گذشته خود يك حسنه و بازگشت به گناه يك سيئه بشمار 
گردد، بازگشت و عودت به گناه  آيد. پس همانطور كه سيئه، باعث ابطال حسنه نمي مي

  گردد. هم موجب ابطال توبة گذشته نمي
سنت بيشتر نمايان است زيرا آنان اتفاق دارند  گويند: اين بر اصول و قواعد اهل و مي
تواند محبوب و مبغوض خداوند متعال قرار  يك شخص از دو جهت مختلف ميبر اينكه 

گيرد. يعني داراي ايمان و نفاق و يا ايمان و كفر باشد و شايد به يكي از آن دو نزديكتر 
  فرمايد: مي باشد و به زمرة صاحبان آن در آيد. همانطور كه خداوند متعال

� öΝèδ Ì�ø�à6 ù=Ï9 >‹ Í≥ tΒ öθtƒ Ü>t� ø%r& öΝåκ÷] ÏΒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 �  ]167/آل عمران[  

  ».آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان«
  فرمايد: و باز مي

� $ tΒ uρ ßÏΒ÷σ ãƒ Νèδç� sYò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Νèδ uρ tβθä. Î�ô³ •Β �  ]106/يوسف[  

  ».گيرند ينكه با او چيزي را شريك ميآورند جز ا و بيشترشان به خدا ايمان نمي«
قائل به ايمان آنان   اند، خداوند متعال براي اين گروه اگرچه مرتكب شرك هم شده

است. اگر شرك مقرون به تكذيب رسوالن باشد، ايماني كه دارند به آنان نفعي نخواهد 
امبران و روز رساند و اگر شرك مقرون به تكذيب پيامبران نباشد، آنان را از ايمان به پي

اند، مشمول  سازد. بنابراين آنان نسبت به كساني كه مرتكب گناه كبيره شده جزا خارج نمي
  تري خواهند شد. عذاب سنگين

شرك خود بر دو قسم است: شرك خفي و شرك جلي. خفي قابل مغفرت است ولي 
غفران و گذرد زيرا  شرك جلي و آشكار، خداوند متعال جز با توبه از مرتكب آن در نمي

  گردد. آمرزش الهي شامل حال مشرك نمي
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بر همين اساس است كه اهل سّنت قائلند به اينكه مرتكبين گناه كبيره داخل آتش 
يابند به دليل اينكه هر دو سبب را  شوند و سپس از آن خارج و به بهشت راه مي دوزخ مي

  دارا هستند [سبب دخول و سبب خروج].
جهت عودت او به گناه مبغوض خداوند، و از جهت  لذا شخص بازگشته به گناه از

ال بر هر سببي، اثر و عاش محبوب پروردگار است. و خداوند مت توبه و حسنات گذشته
ارد. د اي ظلم به كسي روا نمي سازد و ذره مسبب آن را از روي عدل و حكمت جاري مي

� $tΒuρ y7•/ u‘ 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 � 1مدارج السالكين. پايان كالم ابن قيم در  

  جوانب عملي در توبه - 3
صحيح و خالص در اين است كه شخص تائب در خود علم و آگاهي نسبت به  يتوبه

مقام خداوند متعال و حقوق عظيم و نعمتهاي سرشار او بر بندگانش را احساس نمايد و 
 و حجابي همچنين از آگاهي و معرفت به زيان گناهان و خطاها در دنيا و قيامت كه سد

ص و رستگاري جاويد برخوردار الخاميان بنده و پروردگار و مانع وصول انسان به سوي 
  باشد و آية زير بيانگر اين موضوع است.

� yϑsù yy Ì“ ôm ã— Çtã Í‘$ ¨Ψ9 $# Ÿ≅ Åz÷Š é&uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# ô‰ s)sù y—$ sù �  /185[آل عمران[  

قطعاً كامياب شده  پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت در آورند«
  ».است

ز توبه داراي يك جنبه و يا عنصر قلبي و وجداني است كه از يك طرف بيانگر و با
 يهبار و شستشودهند سفاآتش پشيماني و سوختن هيزم گناهان و نمايشگر اشكهاي ت

عوامل محرّك و  يهغبار گناه و اشتباهات است و از طرف ديگر با وجود هم و گرد
اي يك عزم و ارادة صادقي است كه امكان بازگشت به سوي گناه مورد ها، دار وسوسه

  توجه را به صفر خواهد رساند.
__________________ 

  .282-1/276مدارج السالكين: ج  -1
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با وجود اين دو جنبه ركن در ماهيت توبه، باز براي تحقق آن و بازدهي نتيجه و 
عملي است، و اين جنبة عملي   ثمرات آن در روان و زندگي نيازمند يك عنصر و جنبه

  شود. هايي منشعب مي از آن اصل، دو شاخه و يا شاخه خودداري اصلي است كه

  اجتناب و دست كشيدنِ فوري، از گناه –الف
گر، باز بر  اصل، همان ترك و دست كشيدن فوري از گناه و معصيت است، اگر توبه

ورزد و از آنها جدا نگردد، پس معني توبه چيست؟ و از چه چيزي توبه  استمرارگناهان 
 يهبازدارند توبه كه آنن واقعي از اين جهت ركن توبه است دست كشيدكرده است؟ 

  .باشدنفس انساني نسبت به آرزوي گناه و سوق آن به سوي طاعت و عبادت 
عمل ـ رياضت و جهاد در راه خدا است قرآن   شكي نيست كه توبه از اين جهت ـ

  دارد: چنين بيان مي

� zƒÏ% ©!$# uρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈] tƒÏ‰ öκs] s9 $ uΖn=ç7ß™ �  ]68/عنكبوت[  
  ».نماييم اند به يقين راههاي خود را بر آنان مي و كساني كه در راه ما كوشيده«

  استغفار –ب 
يعني طلب عفو و » استغفار«اصل گذشته داراي دو فرع يا شاخه است: يكي از آنها 

ليهما ع حوامغفرت از درگاه خداوند است، همانطور كه اولين پدر و مادر انسانها، آدم و 
  به دنبال خوردن درخت ممنوع شده استغفار نمودند. السالم

� $uΖ−/ u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à�Ρ r& βÎ)uρ óΟ ©9 ö� Ï�øó s? $ uΖs9 $oΨ ôϑ ym ö�s? uρ ¨ sðθä3 uΖs9 zÏΒ zƒÎ�Å£≈y‚ ø9 $# �    
  ]23/اعراف[  

 گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشايي و به ما رحم«
  ».نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود
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ي نياز ا كننده دارند. هر شخص توبه و همانطور كه قرآن، سنّت و سلف صالح بيان مي
  مبرم به استغفار دارد.
استغفار و تكرار فرمان و ترغيب آن در قرآن و حديث، ما  يمسالهبه دليل اهميت 

  ار خواهيم داد.را راجع به بيان و چگونگي آن قراي  فصل جداگانه

  تغيير محيط و ترك دوستان ناباب –ج 
اي را كه در آن آلوده به گناه و معصيت گشته،  كننده بايد محيط جامعه فرع دوم: توبه

تغيير دهد و جوياي محيط نظيف و پاكي باشد تا از بيماريهاي واگيردار آلوده به گناه در 
خطاها، گناهان و انحرافات است كه خطر   امان ماند. منظور از بيماريهاي واگيردار، بيماري

  اني بيشتر است.مو سرعت تأثيرپذيري آنها بمراتب از بيماريهاي جس
خطر بيماريهاي واگيردار يك اندام فقط متوجه يك فرد است در حالي كه تأثير خطر 

ماديات و انحراف و گناهان متوجه فرد و تمام جامعه است. زيرا خطر آن نه فقط شامل 
گيرد و نه فقط به  شود بلكه اخالق و معنويات بندگان را هم در بر مي ت ميمحسوسا

  رساند بلكه دنيا و قيامت انسان را تباه خواهد نمود. دنياي شخص زيان مي
كننده بايد از چنين دوستاني اجتناب ورزد: دوستاني كه  ولي اين بدان معناست كه توبه

نوشيدن شراب، عمل قمار، استعمال  به باو را وادار به گناه نمودند، و او را مرتك
بندو باري و الباليگري اخالقي و يا جاسوسي  ، بي دخانيات، تجارت و اشتغال به محرّمات

و همچنين در اثر معاشرت با دوستان ناباب، نمازها را  كردندبراي دشمنان اسالم و ... 
. بنابراين بر ،ر كردندمايل و پيرو اقسام گناهان ديگضايع و به دنبال آرزوهاي نفساني 

كننده الزم است كه در عوض اين دوستان بد، دوستان خوب و پاكي را جايگزين  توبه
نمايد، چنان دوستاني كه شخص به محض ديدن آنان خدا را به ياد آورد و كالمشان 

  راهنما به سوي طاعت خدا و رفتارشان هادي به سوي راه خدا گردد.
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كننده الزم  ما را يادآور نموده، بر توبه �، رسول خداو همانطور كه معلم اول بشريت
امل عطر و مشك روي حاست كه دوستان دمندة آتش فتنه را ترك و به سوي دوستان 

  آورد.
تأثيرات دوستان و ياران در انسان آنچنان عميق و گسترده است كه حكيمان و شاعران 

  اند: در اين باره اينگونه گفته
  ن قرينهسل ععن المرء التسال و «

  
  »فكل قرين بالمقارن يقتدي!  

  
راجع به آگاهي از كيفيت شخص، از خود شخص جويا مشو بلكه از همنشين سؤال «
   » كند. ه هر شخص از همنشين خود پيروي ميككن 

  ديگري باز گفته است:
  جرب!تعدي، كما يعدي السليم األ      نها        إواحذر مصاحبة اللئيم ف         

شيني با شخص لئيم و فرومايه برحذر باش زيرا همانگونه كه بيماري گري به از همن«
  .»كند كند، صفت لؤم و فرومايگي و خست به ديگري نيز سرايت مي فرد سالم سرايت مي

رسانند، گروهي ديگر  دوستان دو گروهند: گروهي دست تو را گرفته و تا به بهشت مي
  كشانند. تو را به سوي آتش جهّنم مي

براي آن خطر اين گروه دوم را در گمراه ساختن و مانع از قرارگرفتن در راه خدا را قر
ها برداشته  ما بيان داشته است و چه بسا انسان جز در روز قيامت [روزي كه پرده از چهره

بيند،] به قربانيان و تلفات اين گروه دوم پي  شود، و انسان جز حقايق محض را نمي مي
  فرمايد: مي نبرد. خداوند متعال

� tΠ öθtƒuρ ÷Ùyè tƒ ãΝÏ9$©à9 $# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ  Í_tFø‹n=≈tƒ ßNõ‹ sƒ ªB $# yìtΒ ÉΑθ ß™§�9 $# Wξ‹Î6y™ 
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گويد: اي كاش با پيامبر  گزد و مي و روزي است كه ستمكار دستهاي خود را مي«
كاش فالني را دوست خود نگرفته بودم. او  ،بر من گرفتم. اين واي راهي بر مي

 شهيهمبود كه مرا به گمراهي كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود و شيطان 
  ». ند انسان بوده استخواركن

بدين صورت تمامي دوستان دنيايي روز قيامت دشمن همديگرند، همديگر را تكفير و 
گويد: تو مرا منحرف و  جويند هر كدام به ديگري مي  كنند، از همديگر تبريي مي لعن مي

 باشند، آناني كه در گاران ميزگمراه ساختي، جز يك گروه از دوستان و ياران كه آنان پرهي
  دنيا از پروردگارشان خشيت و از محاسبة روز جزا بيم دارند.

� âHξ ÅzF{$# ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ óΟßγàÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 <ρß‰ tã āω Î) šÉ) −Fßϑø9$#       �/67[زخرف[  
  ».شان دشمن بعضي ديگرند ن جز پرهيزگاران، بعضيادر آن روز يار«

كننده را نسبت به تغيير  توبهندان علوم تربيتي، مبه همين خاطر است كه بعضي از دانش
گويند: توبه عبارت است از پشيماني قلبي، قصد و  دهند آنجا كه مي دوستان هشدار مي

  ه بر ترك گناه، استغفار با زبان، اجتناب از گناه با جسم و ترك دوستان بد.دارا
صحيح تربيتي و مجرّبي است كه قشيري هم بدان تذكر داده است و  يهاين يك نظري

تائب را پند و نصيحت نموده كه ابتدا شروع به ترك دوستان و ياران بد و ناباب  شخص
بنمايد، آناني كه ايشان را به نقض و لغو توبه وادار و عزم و ارادة او را نسبت به طاعت و 

  1سازند. عبادت مشوش مي
حديث صحيح مؤيد اين مطلب است: حديث آن مردي كه صد نفر را كشته بود. آنگاه 

اعتراف كرد كه  ترين مردم پرسيده او را به عالمي راهنمايي كردند. نزد عالم آمده،  عالماز 
اش وجود دارد؟ شخص عالم گفت:  صد نفر را كشته است و پرسيد آيا راهي براي توبه

تواند كه ميان او و توبه مانعي ايجاد كند؟ برو به سرزمين فالن، در آنجا  بلي، چه كسي مي

__________________ 

  .1/255ي؛ الرسالة قشير -1
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پرستند، تو هم با آنان عبادت كن و به سرزمين خويش  خدا را ميمردماني هست كه 
  1برنگرد كه آن سرزمين بدي است ... تا آخرِ خدمت.

  به دنبال كار بد، كار نيك انجام دادن –د 
ن انجام آ  باشد و اين يك فرع ديگر است كه مكمل دو فرع اخير و مورد تأكيد توبه مي

تا آثار كار بد محو و نجاست و پليدي آن پاك گردد. دادن كار نيك به دنبال كار بد است 
است هنگامي كه ايشان را به چنين وصيت جامعي  �و اين همان دستور رسول گرامي

اتِق اللَه َحْيُثما ُكْنَت، وأْتبِع السيَئَة الَحَسَنة َتْمُحها، وَخاِلِق الناَس ِبُخُلٍق ( سفارش نمود و فرمود:
كار نيك انجام بده تا آن را محو كند هستي از خدا بترس، و به دنبال گناه، هر كجا « )َحَسنٍ 

  2».و با مردم خوش اخالق و نيكورفتار باش
محو گناه منظور اين است: مسلماني كه مرتكب گناه شده بايد به دنبال توبه جهت 

استغفار، خود به طاعت و عبادت مبادرت نمايد. مانند: نماز، صدقه، روزه، انجام كار نيك، 
  فرمايد: همانطور كه خداوند متعال مي ذكر، تسبيح و يا كارهاي نيك ديگر.

� ÉΟÏ% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’nût� sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $Z� s9ã—uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡ ptø: $# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# �    
  ]114/هود[  

نماز را بر پا دار، و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب، «
  ».برد زيرا خوبيها، بديها را از ميان مي

__________________ 

روايت شده است. منذري در ترغيب و ترهيب بيان داشته  �حديث متفق عليه است از ابوسعيد خدري -1

  ].1936نگاه به المنتفي شماره [

گويد: حديث حسن و صحيح است، حاكم به  اند. ترمذي مي روايت نموده �احمد و ترمذي از ابوذر -2

  ».1/121«هب گفته است سند آن حسن است. شرط شيخين آن را صحيح دانسته، ذهبي در المذ



    

  97    ي توبهيل دهندهعناصر تشك
  

 

گويد: كار نيك گناه را محو مي كند، خواه كار نيك قبل از گناه و يا بعد  ابن العربي مي
شوند. بنابراين  فعال از دلها صادر و متأثر ميااز گناه باشد ولي بعد از گناه اولي است. زيرا 

در دل به انتخاب آن پرداخته است. پس هر گاه به دنبال هر گاه كسي مرتكب گناهي شود 
  گردد. آن، كار نيكي انجام دهد، آن كار نيك از دل تراوش يافته و باعث محو گناه مي

دل حقيقت  يهيعني از صفح» كند : آن را محو ميَتْمُحها «فرمايد:  ظاهر حديث كه مي
  1رك مجازات است.اند: منظور ت گردد و بعضي گفته و ماهيت آن نابود مي

تواند مؤثر واقع شود انجام ضد آن گناه از  ه و كار نيكي كه مينبعد از گناه بهترين حس
باشد. كار نيك مدح  يشخص د گفتن بهجنس خودش است. به اين شيوه: اگر گناه كسي ب

و ستايش او در نزد كساني است كه او را غيبت كرده و يا طلب مغفرت براي او نزد 
  باشد. پروردگار مي

و اگر گناه كسي تمسخر و استهزا به مردمان بوده، كار نيك، احترام، گرامي داشت و 
  .كه آن را جبران مي كند ياد خير آنان است

و اگر گناه كسي خواندن كتاب انحرافي بوده، كار نيك، بايد تالوت قرآن و خواندن 
  كتب حديثي و علوم اسالمي باشد.
عبارت است از مبالغه  در مقابل آن ين بوده، كار نيك،و اگر گناه كسي نافرماني والد

  در نيكي كردن و گرامي داشتن آنها بويژه در ايام پيري.
رحم و بدي با خويشاوندان بوده، كار نيك نسبت به آنان  يهو اگر گناه كسي قطع صل

عبارت است از پيوند و مواصلت با آنان اگرچه مقاطعه و قهر كرده باشند و عطا و 
  به آنان است گرچه تو را محروم داشته باشند. بخشش

لعب حرام بوده است، كار نيك، عبارت از و اگر گناه كسي نشستن در مجالس لهو و 
  همنشيني در مجالس خير و ذكر و علم نافع است.

__________________ 

  نگاه كنيد. 1/120به فيض القدير:  -1
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و اگر گناه كسي نوشتن اخبار و گزارش بر ضد اسالم و داعيان آن بوده است، كار 
ار صادق و آراء پسنديده. خالصه بر ضد عمال قبلي نيك عبارت است از نشر اخب

  كاركردن است.
كننده به سوي منكرات قولي و عملي و  ليف كتب گمراه و دعوتاو اگر گناه كسي ت

محرّك شبهات فكري و رفتار شهواني بوده باشد. كار نيك او بايد تأليف كتابهايي باشد 
  ، درست برخالف جهت اولي.كه داعي خير، آمر به معروف و ناهي از منكر باشند

بند و باري و همچنين تحريك  هاي مبتذل و بي و اگر گناه كسي در پخش آواز و ترانه
غرائز حيواني و جنسي بوده باشد، كار نيك او بايد نشر عفت و متانت و همچنين دعوت 

  به حيا و پاكدامني باشد.
ن كرامت و دپايمال نموكردن به مردم و تجاوز به حقوق ضعفا و  و اگر گناه كسي ظلم

حقوق مادي و معنوي آنان بوده است، كار نيك او عبارت است از حرص و توجه به 
اقامة عدل و رعايت حقوق مظلومان، نشستن در كنار مستضعفان و دفاع از كرامت، 

  شخصيت و حقوق آنان.
 و اگر گناه كسي همراهي با حاكمانِ طاغوت و مستكبر بوده و همچنين تصديق دروغ
آنان و كمك و ياري نمودن آنان در جهت ظلم به ملت بوده است، كار نيك او عبارت 

ظلم و قبايح و تكبر است از: مبارزه با آن حاكمان ظالم و مستكبر در حد توان و افشاي 
  آنان براي مردم تا مردم از آنان دوري نمايند.

كان بايد: مردد در حد اگ كننده مي كه باعث محو گناه توبه» حسنه«بنابراين كار نيك 
نفس از شوائب گناه و معصيت باشد و  يكننده  اثر آن و پاك يهنقيض گناه، زايل كنند

رد؛ زيرا گ آن، همانطور كه امام غزالي بيان داشته است با رفتار تقابل و تضاد ايجاد مي
اعمال نيك نمايند لذا تاريكي گناه و معصيت جز با نور  بيماري را با ضد خود، معالجه مي

و تضاد و تقابل مناسب اين موضوع است. پس بايد براي  ،محو و مرتفع نخواهد گشت
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رفع هر كار بدي در حد امكان كار نيكي از جنس خويش باشد تا آن را محو و مرتفع 
سازد: يعني تفحص و تحقيق در راه محو گناه به شيوه مذكور از مواظبت و استمرار بر 

اثر  تر در جهت كسب مطلوب است هر چند آن هم بي نزديكيك عبادت، اميدوارتر و 
  نخواهد بود.

در شريعت  ،بنابراين شيوه عملي تضاد و تقابل، در تكفير و محو معصيت و گناه
يك بنده را  آزادساختن» قتل خطا«آنجا كه قرآن كريم در كفاره  مشهود و ملموس است

ساختن او در واقع  زادآست وگ معنوي ارمبردگي خود نوعي  واجب گردانيده زيرا
وقتي كه انسان قدرت و توانايي بر زنده گرداندن نقش مادي  ،حيات بخشيدن به او است

اي او را زنده  آزادساختن برده يهرا ندارد، لذا الزم است كه از لحاظ معنوي به وسيل
  گرداند.

  توبه بايد خالص براي خدا باشد - 4
مطلوب است كه اگرچه بسياري آن را به  در اينجا يك عنصر و يا ركن در توبه

اند ولي مورد نظر آنان بوده است و اين ركن عبارت است از اجتناب  صراحت بيان نداشته
از گناه، ندامت و پشيماني از گناه و تصميم بر عدم عودت آن. تمام اينها بايد به خاطر 

ت ذات ايشان رضاي خداوند متعال و در جهت كسب ثواب او و ترس از عقاب و مجازا
  باشد.

بنابراين هر گاه كسي از نوشيدن شراب دست بكشد به دليل اينكه دكتر به خاطر حفظ 
صحت بدن او را از شراب آن برحذر داشته است نه ترك آن بدان سبب توبه است و نه 

  گردد. شخص تائب محسوب مي
يماريهاي تناسلي و يا اگر از زنا دست بكشد به دليل اينكه به بيماري ايدز و يا ساير ب

مبتال نگردد و يا به خاطر خوف بر نفس خود زنا را ترك نمايد، چنين عملي به عنوان 
  آيد. توبة شرعي به حساب نمي
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و همچنين اگر كسي به خاطر ترس و بيم از پليس و نيروي انتظامي و يا از ترس 
بشمار  اعدام از تجارت مواد مخدر دست كشد، نه خودتائب و نه دست كشيدنش توبه

  آيد. مي
و هر گاه كسي دارائيش را در بازي قمار از دست دهد و به خاطر تنگدستي و فقدان 

  آيد. ثروت از قمار دست كشيد. چنين عملي توبه نبوده و او از گروه تائبين به حساب نمي
و پدر او را از مال و دارائيش محروم نمايد و به دنبال  و اگر كسي از پدر نافرماني كند

شخص از نافرماني نادم و از آن دست كشد، نه چنين ندامتي توبه است و نه پاداشي آن، 
بر آن ندامت دارد زيرا ندامت او به خاطر دنيا است نه به خاطر معصيت و نافرماني 

  پروردگار.
ارد د را براي ما بيان مي عليه السالم شود كه قرآن كريم داستان دو پسر آدم مشاهده مي

خوب را به قتل رساند و اين پسرِ بد نعش او را مدت طوالني برداشت  كه: پسر بد، پسر
دانست چگونه او را مستور و مدفون سازد زيرا آن نخستين مرده در تاريخ بشريت  و نمي

  بود:

� y]yè t7sù ª! $# $\/# {� äî ß] ysö7tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# …çµ tƒÎ� ã� Ï9 y#ø‹x. ” Í‘≡uθ ãƒ nο u öθ y™ Ïµ‹Åzr& 4 tΑ$s% 

# tL n=÷ƒuθ≈tƒ ßN÷“ yf tãr& ÷β r& tβθ ä.r& Ÿ≅ ÷WÏΒ # x‹≈yδ É># {� äó ø9 $# y“Í‘≡uρé' sù nο u öθy™  Å� r& ( yxt7ô¹ r' sù 

z ÏΒ tÏΒÏ‰≈̈Ψ9   ]31/مائده[  � #$

كاويد تا به او نشان دهد چگونه سد  پس خدا زاغي را برانگيخت كه زمين را مي«
ل اين زاغ باشم تا برادرش را پنهان كند [قابيل] گفت: واي بر من آيا عاجزم كه مث

  ».] پشيمانان گرديديهجسد برادرم را پنهان كنم؟ پس از [زمر
ندامت اين برادر بدكار به خاطر نافرماني از پروردگار و قتل برادرش نبود، بلكه به 
خاطر حمل جسد او به مدت طوالني بود و از چگونگي دفن آن عاجز و ناتوان مانده بود؛ 

  او نگرديد.لذا پشيمانيش موجب شفاعت 
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هاي ايماني را در قلب انسان ايجاد كند  ولي هر گاه مصيبتها و خسارتهاي دنيوي انگيزه

$ �و منطق او  ‾ΡÎ) ¬! !$ ‾Ρ Î)uρ Ïµø‹s9 Î) tβθ ãè Å_≡u‘ �  باشد، و به ياد قيامت افتد، در اين هنگام توبه
  كند، ان شاء اهللا از گروه مقبوالن قرار خواهد گرفت.

  استغفار

رّ آن شفع اثر آن و همچنين مصونيت از و ر عني طلب آمرزش، نابودي گناهاستغفار: ي
  است.

  گويد: ميرحمه اهللا ابن قيم 
عبارت است از » رغَفم«حقيقت مغفرت همانا پرهيز از شرّ و پيامد گناه است و 

  1دارد، از اين قبيل است. كالهخودي كه سرِ انسان را از آسيب محفوظ مي
متعال به اين دليل است كه بعضي از نامهاي مباركش، از خداوند  طلب مغفرت

�ã �عضي از صفات ايشان باست و » غافر الذنب«و » غفار«، »غفور« Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%! $# $ �è‹ÏΗsd � 
  باشد. مي» گناهان است يهگناه بخش هم«

اه كند كه پيامبران الهي مردم را به استغفار تنها و يا استغفار همر قرآن ما را يادآوري مي
و دعوت ايشان  �نمايد. همانطور كه خداوند متعال راجع به نوح با توبه، دعوت مي

  فرمايد: چنين مي

� àMù=à) sù (#ρ ã�Ï� øótFó™$# öΝä3−/ u‘ …çµ ‾Ρ Î) šχ%x. # Y‘$ ¤� xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ u !$ yϑ¡¡9$# /ä3 ø‹n=tæ 

# Y‘# u‘ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ÷ŠÏ‰ ôϑãƒuρ 5Α≡uθ øΒr'Î/ tÏΖt/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅yè øgs† uρ ö/ä3©9 # \�≈pκ÷Ξr& �    
  ]12-10/نوح[  

__________________ 

  .1/308مدارج السالكين:  -1



    

  توبه      102

   

 

و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است [تا] بر شما «
از آسمان باران در پي فرستند و شما را به اموال و پسران، ياري كند و برايتان 

  ».باغها قرار دهد و نهرها براي شما پديد آورد
  چنين فرمود: �كه صالح به قومش، ثمودو همانطور 

� tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ (#ρ ß‰ç6ôã $# ©! $# $ tΒ /ä3 s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) …çν ç� ö� xî ( uθèδ Νä. r't±Ρ r& zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# 

óΟ ä.t� yϑ÷ètG ó™$# uρ $ pκ� Ïù çνρ ã� Ï�øó tFó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θè? Ïµø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ò=ƒÌ�s% Ò=‹Åg ’Χ  �]61/هود[  
را از  ن خدا را بپرستيد براي شما هيچ معبودي جز او نيست. او شمااي قوم م«

زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد. پس از او آمرزش بخواهيد آنگاه به 
  ».كننده است درگاه او توبه كنيد كه پروردگادرم نزديك [و] اجابت

عاد  به سوي قوم خود،و دعوتش  �و همچنين خداوند متعال راجع به هود
  فرمايد: مي

� ÏΘöθ s)≈tƒuρ (#ρ ã�Ï� øó tFó™$# öΝä3−/ u‘ ¢Ο èO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) È≅Å™ö� ãƒ u!$ yϑ ¡¡9 $# Νà6 ø‹n=tæ #Y‘# u‘ô‰ ÏiΒ 

öΝà2÷ŠÌ“ tƒ uρ ¸ο§θ è% 4’ n< Î) öΝä3 Ï? §θ è% �  ]/52هود[  
و اي قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] «

  ».شما بارش فراوان فرستد و نيرويي بر نيروي شما بيافزايداز آسمان بر 
  فرمود: ش، اهل مدين ميمبه قو �و باز شعيب

� (#ρã� Ï� øótG ó™$# uρ öΝà6−/ u‘ §ΝèO (# þθç/θè? Ïµø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) † În1 u‘ ÒΟŠÏm u‘ ×Šρ ßŠuρ       �/90[هود[  
ه پروردگار و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد. سپس به درگاه او توبه كنيد ك«

  ».من مهربان و دوستدار [بندگان] است
  فرمايد: مي �و خداوند متعال به محمد خاتم االنبياء
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� ö≅è% !$yϑ‾Ρ Î) O$ tΡr& ×�|³ o0 ö/ä3è=÷WÏiΒ #yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ yϑ‾Ρ r& ö/ä3ßγ≈s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ (# þθ ßϑ‹É) tGó™$$ sù Ïµø‹s9 Î) 

çνρã� Ï� øótG ó™$# uρ �  ]6/فصلت[  
شود كه خداي شما خدايي  ري چون شمايم جز اينكه به من وحي ميبگو: من بش«

  ».است پس مستقيماً به سوي او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد هيگان
باشد و  به ميتوتوبه متضمن استغفار است، استغفار واقعي هم در بردارندة  ههمانطور ك

  ذكر هر كدام به تنهايي متضمن معناي ديگري است.
 يهاستغفار و توبه در يك سياق با هم ذكر شده باشند همانند آي ولي هر گاه

﴿(#ρ ã�Ï� øótFó™$# ö/ä3−/ u‘ §ΝèO (# þθç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î)﴾  در آن صورت استغفار به معناي طلب محفوظ ماندن از
و طلب محفوظ ماندن از شرّ آنچه در آينده از  شرّ گناهان است و توبه به معناي بازگشت

  .يدهد استرخ ماعمال ناشايست 
يت دو گناه وجود دارد. يك گناهي  گويد: در ارتباط با معص مي رحمه اهللا امام ابن قيم

گذشته است و استغفار از آن به معناي طلبِ پيشگيري از شرّ آن است و گناه ديگري كه 
عبارت است از اينكه هنوز واقع نشده ولي بيم وقوع آن هست، توبه از آن به معناي قصد 

ندادن آن است. بازگشت به سوي خداوند شامل هر دو نوع است: يكي  نجامو اراده ا
رجوع به سوي پروردگار تا از شرّ گذشته او را محفوظ دارد و ديگري رجوع و بازگشت 

  به سوي خداوند است تا در آينده از شرّ نفس خود و كردار بدش در امان ماند.
توبه به معناي جلب منفعت است،  توان گفت كه استغفار از باب دفع ضرر و و باز مي

پس مغفرت يعني از شرّ و عواقب گناه مصون ماندن و توبه به اين معنا است كه بعد از 
اين پيشگيري آنچه مورد پسند پروردگار است براي انسان حاصل گردد و ذكر هر كدام 

  به تنهايي مستلزم معناي ديگري است.
ز اساسي است، زيرا نعمتهاي پروردگار نياز انسان به آمرزش خداوند متعال يك نيا

براي انسان غيرقابل حصر است و تقصير و كوتاهي انسان نسبت به حقوق خداوند قابل 
ام و  من تمام حقوق خداوند متعال را به انجام رساندهانكار نيست. اگر كسي بگويد: 
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حسوب ام. اين گفتار خود اولين گناه م آي در اجراي اين حقوق كوتاهي ننموده ذره
شود كه آن عين تكبر و غرور كشنده است؛ لذا تمام مردم نيازمند مغفرت و آمرزش  مي

  فرمايد: هستند. خداوند متعال در اين باره مي

� (#þθ ãã Í‘$ y™uρ 4’n< Î) ;ο t� Ï�øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π ¨Ψy_ uρ $ yγàÊó� tã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{ $# uρ �    
  ]133/آل عمران[  

كه وسعت آن،  يبه آمرزش پروردگارتان؛ و بهشت دنيسر يبرا ديو شتاب كن «
  ».است نيآسمانها و زم

فوق شتاب به سوي مغفرت را قبل از بهشت قرار داده و آية زير هم  يهخداوند در آي
  بيانگر چنين مطلبي است.

� (# þθà) Î/$y™ 4’ n<Î) ;ο t�Ï� øótΒ ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ >π̈Ψ y_ uρ $pκÝÎ ö� tã ÇÚ ö�yè x. Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ �    
  ]21/حديد[  

آن مانند  پهنه كه يبه مغفرت پروردگارتان و بهشت دنيرس يبرا ديتاز شيبه پ «
  ». است نيآسمان و زمي پهنه

  فرمايد: و باز خداوند متعال مي

� $ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u ö≅ yδ ö/ä3—9 ßŠr& 4’ n?tã ;ο t�≈pgÏB /ä3ŠÉfΖè? ôÏiΒ A># x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ tβρ ß‰ Îγ≈pg éB uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# óΟä3 Ï9≡uθ øΒr' Î/ öΝä3Å¡ à�Ρ r& uρ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ 

×� ö�yz ö/ä3 ©9 βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ çΗs>÷è s? ∩⊇⊇∪ ö�Ï� øótƒ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ óΟ ä3 ù=Åz ô‰ ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB ÏΒ 

$ pκÉJ øtrB ã�≈pκ÷ΞF{   ]12-10/صف[  � #$
ايد آيا شما را بر تجارتي راه نمايم كه شما را از عذاب  ي كه ايمان آوردهاي كسان«

و در راه خدا با مال و جانتان  ايمان آوريداو رسول به خدا و  ،رهاند دردناك مي
را  تانجهاد كنيد. [ اين گذشت و فداكاري] اگر بدانيد براي شما بهتر است تا گناه
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كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است بر شما ببخشايد و شما را در باغهايي 
  ».در آورد

  يعني منفعت تجارت آنان اول مغفرت و سپس دخول به باغهاي بهشتي است.
آيد و انسان  در اثر نياز به مغفرت است كه نيازمندي انسان به استغفار الزم مي

شد، همانطور  نياز نيست هيچگاه از استغفار مستغني نخواهد همانگونه كه از آب و غذا بي
  فرمايد: كند كه خداوند متعال مي روايت مي �كه در حديث قدسي مشهور پيامبر

غفر أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أنا أالنهار و نكم تخطئون بالليل و إ !(يا عبادي
شويد و من همة گناهان  اي بندگان من! شما شب و روز مرتكب گناه مي« 1)لكم

  ».آمرزم استغفار كنيد و من شما را مي بخشايم. پس از من طلب را مي
  

  فرمايد: مي �پيامبر خدا
لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا ده لولم تذنبوا، لذهب اهللا بكم و (والذي نفس بي

  .2)لهم فيغفر

قسم به كسي كه جان در قدرت اوست اگر شما گناه نكنيد خداوند شما را «
د كه گناه كنند و از خداوند متعال آور برد و به جاي شما كساني ديگري را مي مي

  ».آمرزد درخواست استغفار نمايند و خداوند آنان را مي
نمايد به اينكه در هر زماني به  مردان را توصيف مي به همين دليل است كه قرآن نيك

عال طلب آمرزش تويژه در ساعات سحرگاهي و هنگام ارتكاب به گناه از خداوند م
  نمايند. مي

ستايد به اينكه آنان استحقاق بهشت و رضوان پروردگار را  متقيان را ميخداوند متعال 
  فرمايند: دارند و مي

__________________ 

  كند. روايت مي �مسلم از ابوذر -1

  ]7074اند. صحيح جامع الصغير شماره [ رايت كرده �احمد و مسلم از ابوهريره -2
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� t Ï% ©#Ï9 (# öθ s) ¨? $# y‰ΖÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×M≈̈Ψ y_ “Ì� ôf s? ÏΒ $ yγÏFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈yz $yγŠÏù 

Ól≡uρø—r& uρ ×ο t�£γsÜ •Β Òχ≡ uθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$ t7Ïèø9 $$Î/ ∩⊇∈∪ šÏ% ©!$# 

tβθ ä9θà)tƒ !$ oΨ −/ u‘ !$ oΨ‾Ρ Î) $̈Ψ tΒ# u ö�Ï� øî $$ sù $uΖs9 $ oΨt/θçΡ èŒ $ uΖÏ% uρ z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊇∉∪ t Î�É9≈¢Á9$# 

šÏ% Ï‰≈¢Á9$#uρ šÏFÏΖ≈s) ø9 $# uρ š É)Ï�Ψ ßϑø9 $# uρ šÌ�Ï� øótG ó¡ßϑ ø9 $#uρ Í‘$ ysó™F{ $$Î/ �    
  ]17-15/آل عمران[  

اند نزد پروردگاشان باغهايي است كه از زير   اپيشه كردهبراي كساني كه تقو«
و همسراني پاكيزه و  ؛انندمي[درختان] آنها نهرها روان است. در آن جاودانه م

[نيز] خشنودي خدا [را دارند] و خداوند به [امور] بندگان [خود] بيناست. همان 
ما را بر ما ببخش و گويند: پروردگارا! ما ايمان آورديم پس گناهان  كساني كه مي

ما را از عذاب آتش نگاه دار. [اينانند] شكيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و 
  ».نهاكنندگان و آمرزش خواهان در سحرگا انفاق

و در عينِ سوره خداوند متعال فضيلت مجاهدان رباني را كه در راه خدا كشته شدند، 
ه سختي و مشكالتي كه بدانها رسيد، دارد كه چگونه آنان نسبت ب براي ما بيان مي

  گفتند: هيچگونه ضعف و سستي از خود نشان ندادند بلكه مي

� $tΒ uρ tβ%x. óΟ ßγs9 öθ s% HωÎ) β r& (#θä9$s% $ uΖ−/ u‘ ö� Ï�øî $# $ uΖs9 $oΨ t/θ çΡ èŒ $ oΨ sù# u�ó� Î)uρ þ’Îû $tΡ Ì�øΒ r& ôMÎm6 rOuρ 

$ oΨtΒ# y‰ø%r& $ tΡö� ÝÁΡ$# uρ ’ n?tã ÏΘöθ s) ø9$# tÍ� Ï�≈x6 ø9   ]147آل عمران/[    � #$
روي ما در  و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا! گناهان ما و زياده«

  ».كارمان را بر ما ببخش و گامهاي ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران ياري ده
طالب عفو و آنان قبل از اينكه در پيشگاه خداوند درخواست كمك و استقامت كنند، 

از گناهان و اسراف در كارهايشان شدند، و در عوض اينكه نسبت به شكست و بخشش 
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خذالني كه دچار شدند، خداوند متعال را متهم كنند، خودشان را متهم ساختند به اينكه 
  اند!! انگاري به خرج داده  كوتاهي و سهل

به دعا و كه با پروردگار خود » اولوااللباب: صاحبان خرد«و در آن سوره بازگفتاري از 
  فرمايند: گردد كه دعاهاي آنان را خداوند متعال چنين بازگو مي اند مالحظه مي نيايش افتاده

� !$ oΨ−/ §‘ $ oΨ ‾ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑy™ $ZƒÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ# u öΝä3În/ t� Î/ $̈Ψ tΒ$ t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ 

ö� Ï�øî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ ö�Ïe�Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $oΨ Ï?$t↔Íh‹y™ $ oΨ©ù uθ s? uρ yìtΒ Í‘# t�ö/ F{   ]193/آل عمران[   � #$
خواند كه به پروردگار خود  پروردگارا! ما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا مي«

ايمان آوريد. پس ايمان آورديم. گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را بزداي و ما را 
  ».نيكان بميراني هدر زمر

ل بعضي از اولياي پرهيزگار و نيكوكار خود را اينگونه و درسورة ديگر خداوند متعا
  ستايد: مي

� ¨βÎ) tÉ) −Gßϑ ø9 $# ’Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθã‹ãã uρ ∩⊇∈∪ t É‹Ï{# u !$ tΒ öΝßγ9 s?# u öΝåκ›5u‘ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. 

Ÿ≅ ö6s% y7Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡ øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ tΒ tβθ ãèyf öκu‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ pt ôāF{ $$ Î/uρ öΛèε 

tβρ ã�Ï� øó tGó¡ o„ �  ]18-15/ذاريات[  
شان عطا فرموده وردگارپرآنچه را  ،سارانند هيزگاران در باغها و چشمهپر«

غنودند و  پيش از اين نيكوكار بودند و از شب اندكي را مي اگيرند زيرا كه آنه مي
  ».كردند در سحرگاها [از خدا] طلب آمرزش مي

داري را تحمل نمودند، و  زنده تقيان مجاهد، سختي شبگويد: اين م حسن بصري مي
خوابيدند، و نشاط و شوق آنان در عبادت تا سحرگاهان ادامه  شبانه جز پاسي از شب نمي

  آورند.  يافت تا جايي كه استغفار را هنگام سحر به جاي مي مي
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نمودند و در  جاي بسي شگفتي نيست كه آنان شب را به عبادت و نماز سپري مي
كردند! به اين معني  وقت سحرگاهان در پيشگاه قادر متعال طلبِ مغفرت و بخشايش مي

  نمودند. آنان مرتب احساس تقصير و كوتاهي از خود مي
گويد: بنا به روايت صحاح سّنت و ديگران، گروهي از اصحاب از رسول  ابن كثير مي

  فرمود: كنند كه مي روايت مي �خدا
هل  ؟هل من سائل فأعطيه :ه ينزل اهللا إلى سماء الدنيا فيقولإذا كان ثلث الليل أو شطر (

حتى يطلع  ؟هل من مستغفر فأغفر له ؟هل من تائب فأتوب عليه ؟من داعي فأستجيب له
  .)الفجر

هنگام ثلث آخر هر شب يا نصف آن اهللا به آسمان دنيا نزول ميكنند[نزولي كه اليق «
اي در درگاه من هست كه سؤالش   كننده آيا سؤال :فرمايد و مي جالل و عظمت اوست]

اي هست  كننده آيا توبهو آيا خواهان آمرزش من هست تا او را بيامرزم  ،برآورده شود
  ».كه توبة او را بپذيرم و و اين گنجايش رحمت الهي تا طلوع فجر ادامه دارد

ه ترين زمان استغفار، موقعي است كه انسان در پرتگاه معاصي و آلوده شدن ب واجب
تواند از آن در امان ماند؟ استغفار گاهي در  گناها و خطاها قرار دارد، و چه كسي مي

جهت نهضت و خيزش از سقوط و لغزش است و گاهي ابزاري است براي اينكه شخص 
با آن خود را از چرك و كثافتهاي گناه پاك نمايد. خداوند متعال اوصاف متقين را در 

  دارد: قرآن چنين بيان مي

� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ —%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è=yè sù öΝèδ uρ 

šχθ ßϑn=ôè tƒ �  ]135/آل عمران[  

ر خود ستم روا دارند و خدا را به ياد و آنان كه چون كار زشتي كنند و يا ب«
خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را  آورند و براي گناهانشان آمرزش مي مي
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دانند [كه گناه است] پافشاري  اند با آنكه مي نچه مرتكب شدهآآمرزد و بر  مي
  ».كنند نمي

  فرمايد: و باز مي

�  tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ # ¹ þθß™ ÷ρ r& öΝÎ=ôà tƒ …çµ |¡ ø� tΡ ¢Ο èO Ì� Ï�øó tG ó¡o„ ©! $# Ï‰Éf tƒ ©! $# # Y‘θ à� xî $VϑŠÏm §‘ 

  ]110نساء/[  �
آمرزش بخواهد   هر كس كار بدي كند يا بر خويشتن ستم ورزد، سپس از خداو «

  ».را آمرزنده و مهربان خواهد يافت خدا
عليه  ستايد يعني انبيا خداوند متعال در قرآن پيامبران خود را به صفت استغفاركننده مي

  اند. تر بوده تر و حريص براي استغفار از مردم شتابان مالسال
شيطان قرار گرفت و خود و  يههنگامي كه مورد وسوس خوانيم مي �در داستان آدم

گويان در  شتابان و استغفار �همسرش از درخت نهي شده خوردن چگونه آدم
  نمود. كنان به سوي او بازگشت مي زد و توبه  پروردگار را مي

� Ÿω$ s% $uΖ−/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö�Ï� øós? $ uΖs9 $ oΨ ôϑym ö� s?uρ ¨sðθä3uΖs9 zÏΒ zƒÎ�Å£≈y‚ ø9 $# 
  ]23/اعراف[  �
گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم «

  ».نكني مسلّماً از زيانكاران خواهيم بود
كند و براي خود و  پيشگاه خداوند دعا مي، شيخ پيامبران مرسل در �و نوح

  نمايد: والدينش و مردان و زنان مؤمن و براي هر كسي بر او حقي دارد طلب استغفار مي

� Éb>§‘ ö� Ï�øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ  yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉL øŠ t/ $ YΖÏΒ÷σ ãΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ 

  ]28نوح/[  �
و مادرم و هر مؤمني كه در سرايم در آيد و بر مردان و  پروردگارا! بر من و پدر«

  ».زنان با ايمان ببخشاي
  گويد: مي �و ابراهيم
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� $ oΨ −/u‘ ö� Ï�øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ tΠ öθ tƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$ |¡ Ås ø9   ]41/ابراهيم[  � #$

ان شود بر من و پدر و مادرم بر مؤمن روزي كه حساب برپا ميپروردگارا! «
  ».ببخشاي

� $ uΖ−/ §‘ y7ø‹n=tã $ uΖù=©. uθ s? y7ø‹s9 Î) uρ $oΨ ö;tΡ r& y7ø‹s9 Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊆∪ $ uΖ−/ u‘ Ÿω $ uΖù=yè øg rB ZπuΖ÷FÏù 

t Ï%©# Ïj9 (#ρ ã� x� x. ö� Ï�øî $# uρ $ uΖs9 !$oΨ −/ u‘ ( y7̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# �  ]5-4/ممتحنه[  

ديم و به سوي تو بازگشتيم و فرجام به سوي اي پروردگار ما، بر تو اعتماد كر«
توست. پروردگارا ما را وسيلة آزمايش [و آماج آزار] براي كساني كه كفر 

  ».اند مگردان و بر ما ببخشاي كه تو خود تواناي سنجيده كاري ورزيده
قبل از بعثتش مرتكب قتل خطأي شد به جناب پروردگارش پناه برد و  ÷موسي

  گفت:

� tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) àMôϑn=sß Å¤ ø�tΡ ö� Ï�øî $$ sù ’ Í< t�x� tó sù ÿ…ã&s! 4 …çµ ‾ΡÎ) uθèδ â‘θà� tó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9 $# �    

  ]16/قصص[  
پروردگارا! من بر خويشتن ستم كردم. مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه «

  ».وي آمرزندة مهربان است
  گويد: و در جاي ديگر مي

� ÷βÎ) }‘ Ïδ āω Î) y7çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒ è? $pκÍ5 tΒ â !$ t± n@ ” Ï‰ öκsEuρ  tΒ â!$ t±n@ ( |MΡ r& $oΨ •‹Ï9 uρ 

ö� Ï�øî $$ sù $uΖs9 $uΖ÷Ηxq ö‘$# uρ ( |MΡ r& uρ ç� ö�yz t Ì�Ï�≈tó ø9   ]155/اعراف[  � #$

آن گمراه و هر كه را  يهاين، جز آزمايش تو نيست هر كه را بخواهي به وسيل«
ز و به ما رحم كن و تو كني، تو سرور مايي. پس ما را بيامر بخواهي هدايت مي
  ».بهترين آمرزندگاني

  فرمايد: مي �و خداوند متعال در داستان داود
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� £sß uρ ßŠ…ãρ# yŠ $ yϑ‾Ρ r& çµ≈̈Ψ tGsù t� x�øó tG ó™$$ sù …çµ −/u‘ §�yz uρ $ Yè Ï.#u‘ z>$ tΡ r&uρ �  ]24/ص[  

ايم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به  و داود دانست ما را آزمايش كرده«
  ».تاد و توبه كردرو در اف

  فرمايد: مي �و در داستان سليمان

� tΑ$ s% Éb>u‘ ö� Ï�øî $# ’ Í< ó=yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ āω  Èö t7.⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ �  ]/35ص[  

گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملكي به من ارزاني دار كه هيچ كس پس از من «
  ».سزاوار نباشد

استغفار دستور داده شده همانطور خداوند در در آيات زيادي، به  � رسول اهللاو به 
  فرمايد: قرآن مكي مي

� ÷�É9 ô¹ $$ sù āχ Î) y‰ôãuρ «! $# A, ym ö� Ï�øó tG ó™$# uρ š� Î7/Ρs% Î! ôxÎm7y™uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Äc Å ýèø9 $$ Î/ 

Ì�≈x6ö/ M}$# uρ �  ]55/غافر[  

خدا حق است و براي گناهت آمرزش بخواه و به  يهپس صبر كن كه وعد«
  ».پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستايشگر باشسپاس 

  فرمايد: دهد و مي و در قرآن مدني باز خداوند ايشان را به استغفار دستور مي

� Ì�Ï� øó tGó™$# uρ ©! $# ( āχ Î) ©!$# tβ%x. # Y‘θ à� xî $ VϑŠÏm§‘ �  ]106/نساء[  

  ».و از خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزندة مهربان است«
دستور داده است كه براي خود و مردان و زنان  عاوند متعال به پيامبر همانطور كه خد

  فرمايد: مؤمن طلب استغفار كند و مي

� óΟ n=÷æ$$ sù …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª! $# ö�Ï� øó tGó™$# uρ š� Î7/Ρ s% Î! t ÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ �     

  ]19/محمد[  

گناه خود آمرزش جوي و براي  پس بدان هيچ معبودي جز خدا نيست و براي«
  ».مردان و زنان باايمان [طلب مغفرت كن]
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  فرمايد: و باز خداوند متعال مي

� # sŒÎ) u !$y_ ã�óÁ tΡ «! $# ßx÷G x� ø9 $#uρ ∩⊇∪ |M÷ƒr& u‘uρ }̈ $̈Ψ9 $# šχθ è=ä{ ô‰ tƒ ’Îû ÇƒÏŠ «! $# 

%[`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôxÎm7|¡ sù Ï‰ ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ çνö�Ï� øó tGó™$# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ%Ÿ2 $ R/# §θs? �  ]3-1/نصر[  

چون ياري خداوند و پيروزي فرا رسد و ببيني كه مردم دسته دسته در دين خدا «
در آيند، پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه كه وي 

  ».پذير است همواره توبه
ي در اواخر هايي است كه در اواخر نزول قرآن قرار گرفته، يعن اين سوره از جمله سوره

  فرمايد: فتح قرار گرفته كه مي يهو بعد از نزول سور عحيات پيامبر 

� t� Ï� øóu‹Ïj9 y7s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰ s)s? ÏΒ š�Î7/Ρ sŒ $ tΒuρ t� ¨zr' s? ¢Ο ÏFãƒuρ …çµ tFyϑ ÷èÏΡ y7ø‹n=tã �  ]2/فتح[  

تا خداوند از گناه گذشته و آيندة تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام «
  .»گرداند

اين سوره در سال ششم هجري به دنبال صلح معروف حديبيه نازل شده كه خداوند 
آن را به عنوان فتح مبين، نام برده است. با وجود اينكه مطابق آية فوق خداوند متعال 

يابيم  گناهان گذشته و آيندة حضرت خاتم االنبياء را مورد آمرزش قرار داده ولي باز مي
 �شگاه خداوند بيشتر از هر انساني است. و چه بسا اصحابكه استغفار ايشان در پي

(رب فرمود:  اند كه مي استغفار رسول اكرم را در يك مجلس تا هفتاد بار به شمار آورده
نسايي از ابن عمر روايت ». خدايا مرا بيامرز و توبه مرا قبول فرما« )یوتب عل یاغفرل
القيوم و أتوب  یالحفراهللا الذي ال اله اال هو (استغ: گفت كند كه او از پيامبر شنيد كه مي مي

  1فرمود. قبل از اينكه بپاخيزد صد بار آن را تكرار مي و در هر مجلسي اليه)

__________________ 
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ِإنُه لَيـَُغاُن َعَلى ( فرمود: مي �در صحيح مسلم از حديث أعز مزني روايت شده كه پيامبر
   .1)اَئة مّرةقـَْلِبي َوِإني َألَْستَـْغِفُر اللَه ِفي اْليَـْوم م

شوم به همين  ياد خدا غافل مي يهگيرد و از ادام حالتهايي قلب مرا فرا مي«
  ».كنم خاطر روزانه صد بار از خداوند طلب آمرزش مي

اهللا  ني ألستغفرإ(واهللا كند:  اينگونه روايت مي �صحيح بخاري از حديث ابوهريره

را  �حضرتاي كه قلب  تيرگي» غين« ن: دانشمندا)كثر من سبعين مرةأليه في اليوم إوأتوب 
را از ياد  �اند: كه آن غفلت و فتوري است كه روان پيامبر گرفت چنين تفسير كرده فرا مي

ساخت،  و ذكر خدا كه حالتش آنچنان بود كه بر آن دوام داشته باشد، به خود مشغول مي
عنوان گناهي به داد آن را به  پس هر گاه بنا به داليلي يك نوع از آن به او دست مي

  نمود. آورد و در بارگاه الهي از آن استغفار مي حساب مي
حالتي است از حاالت نفساني و طبيعي بشري كه قلب آن » غين«گويند:  بعضي مي

  گرفت. حضرت را در بر مي
اند: از آنجا كه پيامبران از معرفت و آگاهي سرشاري نسبت به حقوق  بعضي گفته

تالش و كوشش آنان در رابطه با طاعت و فرمانبرداري خداوند  پروردگار برخوردارند لذا
از همه كس بيشتر است بنابراين طبيعي است آنان مدام در شكر پروردگار باشند و مدام 

  در تقصير و تقريط از حقوق خالق، اعتراف نمايند.
هر مدام در معراج ترّقي و صعود بوده به � گويد: پيامبر مي» االحياء«غزالي در كتاب 

يافت، لذا نسبت به حالت سابق  تر مي اي كه ارتقا نموده حالت قبلي را كمتر و پست پله
  2نموده است. خود استغفار مي

__________________ 
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گويد: خوف انبياء و مالئكه از خداوند متعال نسبت به هر كس ديگري  محاسبي مي
جالل بيشتر است، خوف آنان خوف اجالل و تعظيم است، و استغفار آنان در رابطه با آن ا

  و تعظيم بوده نه به خاطر گناه واقعي.
لي  (رب اغفرفرمايد:  كه مي �گويد: احتمال دارد گفتار حضرت قاضي عياض مي

پروردگارا گناهان مرا بيامرز، خدايا گناهان گذشته « :خرت)أما لي ما قدمت و  اغفرخطيئتي، و 
ن موهبت الهي بوده بر سبيل تواضع و فروتني و خشوع و شكرانه آ». و آيندة مرا بيامرز

  1وقتي كه دانست خداوند از گناهان در گذشته است.
روايت شده كه از هيچكدام  �از طريق احاديث صحيح چند صيغ و عباراتي از پيامبر

از پيامبران گذشته چنان مضمون و عباراتي بيان نشده است. مانند اين گفتار حضرت كه 
  فرمايد: مي

، اللهم وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي،(
لك عندي اللهم اغفر لي ما ، و كل ذخطاي كله وعمدي وجهلي وهزلياغفر لي 

قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، و أنت على  
  .٢)كل شيء قدير

ميداني در  كاري من و آنچه بهتر از من از گناه و جهالت و افراط !خدايا«
طا، عمد، شوخي و جدي من همه را ببخش، خدايا! گناهان خگذر. خدايا! 

سابق و ال حق، نهان و عيان مرا ببخشاي، تو اول و آخري و تو بر همه چيز 
  ».توانايي

  استغفار عبارت است از اينكه بگويي: يهفرمايد: بهترين صيغ مي عپيامبر 

__________________ 

  .11/198روايت شيخان از ابوموسي، فتح الباري:  -1

 532]  و در ادب المفرد  6306از شداد بن اوس با شماره [» الدعوات«بخاري اين حديث را در كتاب  -2

  كند. روايت مي
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وعدك ما علی عهدك و انا أنا عبدك، و ني و نت! خلقتأال إله إنت ربي ال أ(اللهم 
أبوء بذنبي فاغفرلي، ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، و  استطعت، أعوذ بك من شر

  .)نتأال إيغفر الذنوب  نه الإف
اي و من  پروردگارا! تو خداي مني جز تو معبودي ندارم. تو مرا آفريده«

ام. از شرّ و زشتي آنچه  م و بر عهد و پيمان تو به قدر توان ايستادهاتوي هبند
جويم. به نعمتت بر خويش و هم بر گناهانم  ام به تو پناه مي انجام داده

  ».بخشايد اعتراف دارم. پس مرا بيامرز كه گناهان ما را جز تو كسي نمي
آنچنان معاني بديع و الفاظ زيبايي را در اين  عپيامبرگويد:  مي ةمزحشيخ ابن ابي 

گويند. زيرا مفاهيم و مضامين » سيد االستغفار«ته است بدان حديث بكار برده كه شايس
فراواني در آن جمع شده است از جمله: اقرار به توحيد الوهيت و عبوديت خداوند، اقرار 

رجا به وعدة او، پناه به خالقيت او، اعتراف به عهد و پيماني كه با او بسته است، اميد و 
بدان مرتكب شده، نسبت دادن نعمتها به صاحب و بردن به درگاه او از شرّ آنچه عبد 

موجد آن، و نسبت دادن گناه بنده به نفس خود، اعالن رغبت و اشتياق به عفو و مغفرت 
پروردگار و اقرار و اعتراف بر اينكه جز پروردگار جهان كسي توان اين كار را ندارد. تمام 

تكاليف شريعت جز به  اين موارد اشاره به جمع ميان شريعت و حقيقت است؛ زيرا
اي نهفته  چنين انديشهگردد كه حقيقت در  استمداد ياري و كمك از پروردگار حاصل نمي

  پايان مطلب با تلخيص.». است

  شرايط و آداب استغفار

كنندة آن  استغفار مقبول و پذيرفته شده در نزد خدا داراي شرايط الزم و آداب تكميل
  است:
پذيرد كه  د متعال است. خداوند، اعمالي را ميصحت نيت و اخالص براي خداون -1

 فرمايد: خالص براي رضاي او انجام شده باشد، همانطور كه مي

� !$tΒuρ (# ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) (#ρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒ èΧ ã&s! t Ïe$!$# u !$ x�uΖãm �  ]/5بينه[  
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اند  د گراييدهو فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستيد در حالي كه به توحي«
  ».دين [خود] را براي او خالص گردانند

  فرمايد: مي �و پيامبر
  .1)ینو  لكل امريء ما نماإعمال بالنيات و نما األإ(

  ».يابد ثواب اعمال بستگي به نيت دارد و هركس نتيجة نيت خود را در مي«
ويد ولي توافق قلب و زبان به معناي استغفار است: يعني نبايد زبانش استغفراهللا گ -2

 روايت شده كه:بمعصيت و نافرماني مصر باشد. از ابن عباسقلبش بر 

  .2 مستهزي بربه!)هو مقيم عليه كالستغفر من الذنب و (الم
فاركننده از گناه و اصرار بر گناه همانند كسي است كه خدا را با استهزا استغ«

  ».گرفته باشد
تغفار دارد، زيرا زيان ما چيزي را گويد: استغفار ما نياز به اس ميه رحمهما اهللا رابع

  3گويد كه قلب ما بدان باور ندارد. مي
آداب مكمل استغفار اين است كه شخص پاكيزه و داراي عضو باشد تا از جمله  -3

كنندة همديگر گردند. همانطور در حديث علي ابن ابيطالب  ظاهر و باطن آن تكميل
 فرمود: مي �بر خداگفت: شنيدم كه پيام �روايت شده كه ابوبكر صديق �

__________________ 

  متفق عليه. -1

، و در 5/49يا صفحه  شماره» تخريج احاديث االحياء«اسناد حديث ضعيف هست، الحافظ العراقي در  -2

كل تمامي طرق اين حديث با گونه هاي مختلف از  نظر متن و سند آن خالي از ضعف و اشكال نيست 

  (مصحح)

. و در 11/98حافظ گفته است: احمد آن را روايت كرده و ابن حبان آن را صحيح دانسته: فتح الباري/ -3

] آن را بيان 5006اني در ضعيف جامع شماره [جامع الصغير آن را به ابوداود و ترمذي نسبت داد. الب

  نموده است.
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ال إ(و ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور، ثم يستغفراهللا عزوجل 

%šÏ � ية:غفر له ثم تال هذه اآل ©! $#uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρ r& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& 

(#ρ ã�x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x� øótG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ ã�Ï� øótƒ šUθ çΡ—%!$# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n?tã 

$ tΒ (#θè=yè sù öΝèδ uρ šχθßϑn=ôè tƒ �  ]135/آل عمران[  
هر كسي مرتكب گناهي شود و سپس برود وضوي كاملي بگيرد و به دنبال آن از «

شود و سپس اين را خواند:  خداوند متعال طلب استغفار كند، گناه او بخشوده مي
د و يا بر خود ستم روا دارند و خدا را به ياد و آنان كه چون كار زشتي كنن

ز خدا گناهان را جخواهند و چه كسي  آورند و براي گناهانشان آمرزش مي مي
دانند [كه گناه است] پافشاري  اند با آنكه مي آمرزد و بر آنچه مرتكب شده مي

  ».كنند نمي
عاد في اليوم  صر من استغفر ولوأ(ما  به صورت مرفوع بيان شده: �در حديث ابوبكر

شود كسي كه طلب مغفرت كند  به عنوان مصر و پافشاري محسوب نمي« سبعين مرة)
  ».گرچه در روز هفتاد بار به گناه عودت نمايد

يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه فرد به دنبال آن بايد ميان خوف و رجا  -4
 نمايد: خداوند متعال خود را اينگونه توصيف مي باشد.

� Ì�Ïù%yñ É=/Ρ ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É>öθ −G9 $# Ï‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïè ø9   ]3/غافر[  � #$
  ».پذير [و] سخت كيفر است گناه بخش و توبه «

  فرمايد: و باز مي

� (#þθ ßϑn=ôã $# āχ r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9 $# ¨β r& uρ ©! $# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm   ]98[مائده/  � ‘§
  ».آمرزندة مهربان است بدانيد كه خدا، سخت كيفر است و [بدانيد] كه خدا«

  فرمايد: و همچنين مي

� ¨βÎ)uρ y7−/ u‘ ρä% s! ;ο t� Ï� øótΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 4’ n? tã óΟ ÎγÏΗø>àß ( ¨β Î)uρ š� −/u‘ ß‰ƒ Ï‰ t±s9 É>$ s) Ïèø9 $# �    
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  ]6/رعد[  
به راستي پروردگار تو نسبت به مردم ـ با وجود ستمشان ـ بخشايشگر و به يقين «

  ».پروردگار تو سخت كيفر است

� ø⋅ Ém<tΡ ü“ÏŠ$ t6Ïã þ’ÎoΤr& $ tΡr& â‘θ à� tó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9 $# ∩⊆∪ ¨βr& uρ ’ Î1# x‹tã uθèδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$# �    
  ]50-49/حجر[  

بندگان خبر ده كه منم آمرزندة مهربان و اينك عذاب من عذابي است به «
  ».دردناك

كارند،  در قلب ميرا  اامثال اين آيات زياد هستند كه تمام آنها موازنة ميان خوف و رج
و جز تبهكاران از مكر و عذاب خدا ايمن نيستند و جز گروه كافران كسي از رحمت خدا 

  باشد. مأيوس نمي
نبايد ترك توبه و استغفار كند، زيرا  گنهكار هر اندازه هم كه گناه او زياد و بزرگ باشد

او از آن گناه او هر چه باشد بخشايش و مغفرت پروردگار از آن بزرگتر و رحمت 
  تر است. از آن فراوان  تر و بخشش واسع

از  �كند اين است كه پيامبر و در حديث مشهور قدسي كه مسلم از ابوذر روايت مي
  فرمايد: جانب پروردگار متعال مي
 غفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفرأنا أالنهار و نكم تذنبون بالليل و إ(يا عبادي، 

  .لكم)
شويد و منم كه تمام گناهان را  ز مرتكب گناه ميبندگان من شما شب و رو«

  ».بخشايم آمرزم لذا از من طلب آمرزش كنيد و من شما را مي مي
يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه شخص جوياي اوقات مناسب و خوب  -5

 فرمايد: همچون سحرگان، باشد. خداوند متعال مي

� šÌ� Ï� øótG ó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ ys ó™F{ $$Î/ �  ]17/مرانآل ع[  
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  ».نااستغفاركنندگان در بامداد«

� Í‘$ pt ôāF{$$ Î/uρ öΛèε tβρã� Ï� øótG ó¡ o„ �  ]18/ذاريات[  
  ».ازنددپر به استغفار مي بامدادان«

  به پدرشان گفتند: �و هنگامي كه فرزندان يعقوب

� $ tΡ$t/r' ‾≈tƒ ö�Ï� øótG ó™$# $ uΖs9 !$uΖt/θ çΡ èŒ $‾Ρ Î) $ ¨Ζä. tÏ↔ÏÜ≈yz ∩∠∪ tΑ$s% š’ ôθ y™ ã� Ï� øótG ó™r& öΝä3 s9 

þ’ În1u‘ ( …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θ à� tóø9 $# ÞΟŠ Ïm   ]98-97/يوسف[  � �9$#§
اي پدر! براي گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوديم. فرمود: بزودي از «

  ».خواهم كه او همانا آمرزندة مهربان است پروردگارم براي شما آمرزش مي
راي آنان را به وقت سحر موكول كرد؛ زيرا ، استغفار ب�گويند: يعقوب مفسران مي

تر  كه سحرگاهان براي اجابت دعا نزديكتر و از شوائب ريا دورتر و براي دلها جالدهنده
  است. نزول پرودگار و قبول دعااست و يك سوم آخر شب هنگام 

يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه هنگام اداي نماز: در سجده، قبل از سالم  -6
 از آن به استغفار پردازد. و يا بعد

 

  صديق ياد داد كه قبل از سالم گفتن نماز بگويد: �به ابوبكر عپيامبر 
اللُهم إني ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلمًا َكِثيرًا َو ال يـَْغِفُر الذنُوَب ِإال أَْنَت، فاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن (

  )الرِحيمِعْنِدَك َواْرحْمِني إنك َأْنَت الَغُفوُر 
من نيست.  يهام و جز تو بخشايند من به خود فراوان ستم كرده خداوندا!«

گمان تويي بسيار  پس مرا به بخشندگي خودت ببخش و به من رحم كن بي
  ».بخشايشگر و مهربان

كه با  ؛يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه فرد براي خود و مسلمانان دعا كند -7
او را  رود كه خداوند متعال به سبب بركت آنان  ميد آن ميآنان ا هخود را در زمر

 نمايد و گناهانش را بيامرزد. ت خودمشمول رحم
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مخصوص به خودشان نبوده بلكه آنان  �يابيم كه استغفار انبياء به همين خاطر مي
كردند همانطور كه در  براي خود، والدين خود و براي تمام مسلمانان زن و مرد دعا مي

  يابيم. و ديگران آنگونه مي عليهم السالم راهيم، ابدعاي نوح
  :�اي از دعاي نوح نمونه

� Éb>§‘ ö�Ï� øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ÷σ ãΒ tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 
  ]28/نوح[  �
دان و ر مرهر مؤمني كه در سرايم در آيد وب پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و«

  ».باايمان ببخشايزنان 
  :�اي از دعاي ابراهيم نمونه

� $oΨ −/u‘ ö�Ï�øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$ |¡ Ås ø9   ]41[ابراهيم/�       #$
پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا «
  ».!امرزيب شود، يم

هاي  آداب استغفار اين است كه: شخص با همان عبارات و صيغه يكي ديگر از -8
راين صورت از لحاظ بيان، تغفار بپرازد كه دقرآني و مأثورات سنتي، به دعا و اس

تر و بانفوذتر  تر، جامع تر، قوي ارزش، مفهوم، گيرايي و تأثير در دلها روشن
ها و اوراد ساخته و  باشد. برخالف آنچه كه بعضي در استغفار و دعا به صيغه مي

نمايند زيرا كه چنين عملي حالوت و شيريني كلمات قرآني  پرداختة خود اقدام مي
و گيرايي عبارات نبوي را ندارند. به عالوه در استغفار و دعا به مأثور و تبعيت از 

 باشد: شارع، شامل دو اجر و پاداش مي

  پاداش دعا و استغفار -1
 پاداش اّتباع و پيروي -2
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ابراهيم و  ها و دعاهاي قرآني، دعاهايي است كه قرآن از زبان آدم، نوح، غهاز جمله صي
  نمايد. از جمله: و پيامبران و صالحان بيان مي عليهم السالم ساير انبياي مرسل

� $uΖ−/ u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à�Ρ r& βÎ)uρ óΟ ©9 ö� Ï�øó s? $ uΖs9 $oΨ ôϑ ym ö�s? uρ ¨ sðθä3 uΖs9 zÏΒ zƒÎ�Å£≈y‚ ø9 $# �    
  ]23/افاعر[  

پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم نكني «
  ».مسلماً از زيانكاران خواهيم بود

� $ uΖ−/ §‘ y7ø‹n=tã $ uΖù=©. uθ s? y7ø‹s9 Î) uρ $oΨ ö;tΡ r& y7ø‹s9 Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊆∪ $ uΖ−/ u‘ Ÿω $ uΖù=yè øg rB ZπuΖ÷FÏù 

t Ï%©# Ïj9 (#ρ ã� x� x. ö� Ï�øî $# uρ $ uΖs9 !$oΨ −/ u‘ ( y7̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# �  ]/5-4ممتحنه[    

تو اعتماد كرديم و به سوي تو بازگشتيم و فرجام به سوي پروردگارا! ما بر «
آزمايش [و آماج آزار] براي كساني كه كفر  يهتوست. پروردگارا! ما را وسيل

  ».كاري اي سنجيدهاند مگردان و ما را بيامرز كه تو خود توان ورزيده

� $ uΖ−/ u‘ ö� Ï�øî $# $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡ èŒ $oΨ sù# u�ó�Î) uρ þ’ Îû $tΡ Ì� øΒr& ôMÎm6rOuρ $ oΨ tΒ#y‰ ø% r& $tΡ ö�ÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9$# 

t Í�Ï�≈x6ø9   ]147/آل عمران[  � #$
روي ما در كارمان را بر ما ببخش و گامهاي ما را  پروردگارا! گناهان ما و زياده«

  ».ما را بر گروه كافران ياري ده استوار دار و

� $ uΖ−/ u‘ ö�Ï� øî $# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7y™ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è=è% 

yξ Ïî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm   ]10/حشر[  � ‘§
ردن بر ما پيشي گرفتند بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوپروردگارا! «

اي در دل ما مگذار.  اند هيچ كينه ببخشاي نسبت به كساني كه ايمان آورده
  ».پروردگارا! تو رؤوف و مهرباني

� !$ oΨ−/ §‘ $ oΨ ‾ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑy™ $ZƒÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ# u öΝä3În/ t� Î/ $̈Ψ tΒ$ t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ 

ö� Ï�øî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ ö�Ïe�Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $oΨ Ï?$t↔Íh‹y™ $ oΨ©ù uθ s? uρ yìtΒ Í‘# t�ö/ F{   ]193[آل عمران/  � #$
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به «خواند كه:  پروردگارا! ما شنيديم كه دعوتگري ما را به سوي ايمان فرا مي«
پس ايمان آورديم. پروردگارا! گناهان ما را بيامرز و » پروردگار خود ايمان بياوريد
  ».در زمرة نيكان بميرانبديهاي ما را بزداي و ما را 

هاي زيادي روايت شده كه از آن جمله استغفار مأثوري است  و در حديث انواع صيغه
  كه قبالً بيان شد. و از آن جمله:

  .)يمر أ یف یإسرافو  یجهلو  یخطيئت لي (اللهم اغفر
پروردگارا! در رفتارم گناهان و ناداني و اسرافم را مورد مغفرت قرار داده = «

  ».ناهان من، نادانيها و اسرافكاريهاي مرا بيامرزخدايا، گ
  و از آن جمله:

اللُهم بَاِعْد بـَْيِني َوبـَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب؛ اللُهم نقِني ِمَن (
 ُهمَنِس، اللى الثَـْوُب األَبـَْيُض ِمَن الداْغِسْل َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثَـْلِج  اْلَخطَايَا َكَما يـُنَـق

  )َواْلبَـَردِ 
خدايا ما را به اندازة فاصلة ميان مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور «

گردان، خدايا مرا از گناهانم پاك گردان به همانگونه كه جامة سفيد از چرك 
ه همانگونه و آلودگي تمييز و پاك خواهد شد. خدايا مرا از گناهانم بشوي ب

  ».شود  كه جامه، با برف و آب و تگرگ شسته مي
بعد از  �اند و پيامبر آن را روايت كرده كو شيخين از عايشه �بخاري از ابوهريره

  خواند. تكبير تحرم و قبل از خواندن فاتحه اين دعا را مي
  و از جمله: 
  )بارك لي في رزقياللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري و (
  ».ام را وسعت بخش و روزي مرا بركت ده گناهم را ببخش و خانه خدايا!«

اند و  اين حديث را روايت كرده �احمد و ترمذي و ابويعلي و ديگران از ابوموسي
  داند. ترمذي آن را حسن مي
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  آيا استغفار، همراه با اصرار بر گناه سودي خواهد داشت؟

آيا استغفار كسي كه بر گناه  :است شود اين از جمله سؤاالتي كه در اين باره عرضه مي
  كوچك يا بزرگ اصرار ورزد، نفعي خواهد رساند.

  علماي اخالق در اين باره اختالف دارند:
  گويند: استغفار بطور مطلق اگرچه بدون عزم و توبه باشد مفيد است. بعضي از آنان مي

  .گويند: استغفار بدون توبه قطعاً مفيد نخواهد بود و بعضي از آنان مي
  اند. و بعضي در اين باره به تفصيل سخن گفته

باني، به استغفاركننده نفع زگويم: محض استغفارِ  و من با نظر گروه سوم موافقم، و مي
خواهد رساند به شرط اينكه آن استغفار مقرون به حرارت و زاري، صداقت در سؤال، 

ون بندة فقير به سوي تضرّع كنوني، احساس فقر و نياز به آمرزش در آينده باشد و همچ
موالي توانگرش و يا تقاضاي آفريدة ضعيف به سوي صاحب نيرومندش از خداوند 

  درخواست مغفرت و آمرزش كند.
و يا چون موجود كوچك به سوي پروردگارِ بزرگ، كه از رحمت به تنگ نيايد و از 

 ويه كند كه نه طاعت بنده بو بخشايش عاجز نماند درخواست عفو و بخشش مغفرت 
  سودي رساند و نه معصيت بنده بدو زياني وارد سازد.

  اي سزاوار آن است كه بنا به داليل زير ضايع نگردد: استغفار با چنان احساس و روحيه
اوالً: آيات و احاديث فراواني كه راجع به فضيلت استغفار بيان گرديد همه به صورت 

شوند، چه دليلي هست كه ما آن را  اند و شامل مصر بر گناه و غير آن مي مطلق وارد شده
  بر استغفار كننده عدم مصر بر گناه حمل كنيم؟

ثانياً: استغفار اگر زباني هم باشد، در ذات خود گفتار نيكي است و تكفير گناهان را در 
شود كه وضعيت استغفار همراه با خشوع و تضرّع قلبي  پي دارد. حال اين سؤال مطرح مي

  بايد چگونه باشد؟
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گويم استغفار زباني باز يك حسنه است زيرا حركت  بلكه مي«گويد:   مي :غزاليامام 
بان همراه با غفلت بهتر است از حركت زبان همراه با غيبت و يا سخن بيهوده و چه بسا 
بهتر از سكوت هم باشد و فضيلت تكّلم به استغفار نسبت به سكوت، واضح و روشن 

آيا به عمل قلب بستگي دارد يا خير؟ لذا  هست كاست. تنها نقصي كه در آن باشد اين ا
يكي از شاگردان ابوعثمان مغربي از اين استاد خود پرسيد و گفت: با قلب غافل، ذكر و 

گردد، حكم آن چيست؟! استاد گفت: خداي متعال را سپاسگزار  قرآن بر زبانم جاري مي
بكار گرفته و آن در كار  باش كه يكي از اندامهايت را در عمل نيك و تمرين ذكر و اوراد

  1».گويي وا نداشته است شرّ و عادت دادن به بيهوده
ثالثاً: خداوند متعال وعده داده [و وعدة ايشان قطعي است] كه عمل هيچ عامل و 

  فرمايد: پاداش هيچ نيكوكاري را ضايع نخواهد نمود همانطور كه مي

� $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ ôm r& ¸ξ yϑtã �  ]30/كهف[  
  ».كنيم اند تباه نمي ما پاداش كساني را كه نيكوكاري كرده«

� āχ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t� ô_ r& tÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9   ]120/التوبه[   � #$

  ».كنيم ان را تباه نميما پاداش نيكوكارهمانا «

� ¨βÎ) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôà tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο §‘sŒ ( βÎ)uρ à7s? Zπ uΖ|¡ ym $ yγø� Ïè≈ŸÒ ãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ  ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©! 

# ��ô_ r& $ VϑŠÏà tã �  ]/40نساء[  

كند و اگر آن ذره كار نيكي باشد دو  اي ستم نمي در حقيقت خدا هم به اندازه ذره«
  ».بخشد كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي چندانش مي

__________________ 

  .4االحياء/ -1
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� z>$ yf tFó™$$ sù öΝßγs9 öΝßγš/ u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå 9≅ Ïϑ≈tã Νä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @�x. sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& ( 
Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ �  ]195/آل عمران[  

پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد [و فرمود كه:] من عمل هيچ صاحب «
  ».كنم عملي از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگرند تباه نمي

استغفار همانطور كه بيان شد يك عمل و در نفس خود به عنوان يك عمل نيكو 
  آيد. مار ميبش

به طريق  بعباس از ابن» شعب«و اما درباره آن حديثي كه ابن ابي دنيا و بيهقي در 
كسي از «  :(المستغفر من الذنب و هو مصر عليه كالمستهزي بربه)اند كه  مرفوع روايت كرده

». گناه استغفار كند در حالي كه بدان گناه اصرار نمايد، گويا خدا را به مسخره گرفته است
ين حديث ضعيف است. قول راجع بر اين است كه آن موقوف بر اين است كه آن ا

آن، حمل به  و به فرض اثبات 1باشد و حديث نبوي نيست. مي �موقوف بر ابن عباس
گويند، از معني  شود كه برحسب عادت و همسويي با ديگران آن را مي گفتار كساني مي

  باشد. آن غافل و بدون تضرّع و زاري مي
 :(اإلستغفار من غير اقالع توبة الكذابين!)اند:  انگونه از بعضي نقل شده كه گفتهو هم

 :و ديگري گفته است». دروغگويان است يهبدون باز ايستادن از گناه، توب استغفار«
گويم از درگاه خداوند استغفار  از اينكه استغفراهللا مي« (استغفراهللا من قولي: استغفراهللا)

شود كه محض زباني باشد بدون اينكه قلب در آن  حمل بر استغفاري ميو اين،  ».طلبم مي
  مشاركت داشته باشد.

__________________ 

التائب من الذنب كمن الذنب له. و «بيان نموده كه  �عباس حديث را با لفظ ابن» الفتح«حافظ در  -1

گويد راجع، از لفظ المستغفر تا آخر  و سپس مي »المستغفر من الذنب و هو مقيم عليه كالسمتهزي بربه

حديث نبوي  �ر صحابي است ولي اول حديث از نظر ابن ماجه و طبراني از روايت ابن مسعودموقوف ب

  ]13/471باشد. [الفتح:   است و سند آن حسن مي
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و اينكه رابعه عدوي گفته كه: استغفار ما نياز به استغفار زياد دارد! اينگونه نيست كه 
ايشان تلفظ به استغفراهللا را از آن جهت كه ذكر خداست، مورد مذمت قرار داده باشد، 

 را مورد نكوهش قرار داده و غفلت قلب است كه نياز به استغفار دارد نهبلكه غفلت قلب 
. بنابراين كسي كه استغفار نياز دارد! لذا ما بايستي مورد ستايش »استغفراهللا«تلفظ زبان به 

برار سيئات حسنات األ«بشناسيم و اگر نه از مفهوم  و نكوهش را هر كدام در جاي خود
چنين ، غافل خواهيم ماند. »سيئات مقربان الهي است حسنات نيكان،: «1»المقربين!

موضوعي نسبي و اضافي است و نبايد بدون در نظر گرفتن نسبيت آن، مفهوم آن عبارت 
را جداگانه در نظر بگيريم و بلكه نبايد ذرات طاعات و سيئات را كوچك و حقير 

  بشماريم.
 -1چيز پنهان كرده است:  گويد: خداوند متعال سه چيز را در سه امام جعفر صادق مي

هيچ چيزي از عبادات را نبايد كوچك شمرد كه شايد لذا  ،رضا در طاعات و عبادات
لذا هيچ يك  ،خشم در گناه -2اي.  رضاي او در آن چيزي باشد كه تو آن را حقير شمرده

تي باشد كه تو آن را از گناهان را نبايد كوچك شمرد كه شايد خشم و قهر او در آن معصي
بنابراين هيچ يك از  ،اولياي خود را در ميان بندگانش مستور داشته -3اي.   وچك شمردهك

  اي يكي از اولياي خداوند باشد. ارت به او نگريستهبندگان خدا را به چشم حق
گويد: هر يك از بندگان خدا بايد چنان پندارد كه در هر آن و  سهل بن عبداهللا مي

باشد. اگر  اوست و مواظب اوامر و نواهي ايشان مي اي پروردگارش مراقب و ناظر لحظه
فارغ شد  دار و اگر از معصيت پروردگارا! آن را بر من پوشيدهمعصيتي از او سر زد بگويد: 

__________________ 

هاي مردم و عوام الناس هست، ابن تيميه در مجموع  نيست بلكه گفته �اين گفتار يا حديث رسول اهللا -1

آنرا باطل گفته است كه هيچ اصلي  100شماره يا صفحه  و آلباني در سلسله ضعيفه -18/393الفتاوي

  ندارد. واهللا اعلم (مصحح)
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پروردگارا! عصمت و بازداشتن از گناه را بر من ارزاني دار. و اگر عبادتي را انجام بگويد: 
  داد بگويد: پروردگارا! از من بپذير.

آن   گويد: مبادا كه چيزي از طاعات را كوچك بشماريد و مي» االحياء«در كتاب غزالي 
را انجام ندهيد و يا  چيزي از معاصي را كوچك بشماريد و بدان مرتكب شويد، همانند 
زن صحرانشين كه از دوك ريسي تنبلي كند و آن را انجام ندهد و تعّلل نمايد به اينكه 

نياز  نخ چگونه انسان را بي يهيابد و بگويد: يك رشت ساعتي به يك رشته نخ دست نمي
فهمد كه تمام لباس  شود؟ چنين انسان ُخلي نمي و از آن چه لباسي بافته ميخواهد كرد؟ 

ها و تار تارهاي جداگانه حاصل شده است و اجسام اين جهان با  رشته دنيا از اجتماع رشته
اي  تضرع و استغفار قلبي يك حسنه است؛ بنابراين اين وسعت از ذرات اتم پديد آمده

  يد و قطعاً نزد خداوند ضايع و تباه نخواهد گرديد.آ بشمار مي
أتوب ستغفر اهللا و أ«گفت: نگو  از ربيع بن خيثم روايت شده كه مي» االذكار«در كتاب 

لي  (اللهم اغفر :اي، بلكه بگو كه اگر چنان نكني مرتكب يك گناه و يك دروغ شده» ليهإ
  ».خدايا مرا بيامرز و مرا به سوي خود بازگردان« وتب علي)

و آن دروغ بشمار آوردن » اهللا ستغفرأ«گويد: اين خوب، و اما اكراه از  نووي مي
كنم. و اين  زش ميردرخواست آميعني از خداوند » هللا ستغفرأ«واقع است؛ زيرا  برخالف

  بارت را بيان كنيم:دروغ نيست و براي رد آن حديث ابن مسعود كافي است كه اين ع
ن  إليه غفرت ذنوبه و إتوب أال هو الحي القيوم و إله إاهللا الذي ال  ستغفرأ(من قال: 

  .كان قد فر من الزحف)
شود، اگر  هر كسي بگويد: استغفراهللا ... تا أتوب اليه، گناهان او بخشوده مي«

  ».چه از نبرد جنگ با كفار هم فرار كرده باشد
اند و حاكم آن را صحيح دانسته. حافظ  ترمذي روايت كردهاين حديث را ابوداود و 

نيست بلكه  ال هو الحي القيوم)إله إاهللا الذي ال  ستغفرأ(ابن حجر گفته است: اشكالي در لفظ 
وقتي آن را بگويد و عمالً توبه را گويد:  است كه ربيع مي »ليهإتوب أو «اشكال در عبارت 

جاي نظر  �ن با حديث ابن مسعودآل در رد شود و استدال انجام ندهد دروغ حساب مي
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اين باشد كه شخص آن را  �ابن مسعود و بررسي است كه امكان دارد منظور از حديث
و باز احتمال دارد منظور ربيع مجموع دو عبارت  بگويد و شرايط توبه را هم انجام دهد.

  د. واهللا اعلمباش بخصوص، در اين موقع كالم ايشان صحيح مي» اهللا ستغفرأ«باشد نه 
» استغفار«گويد: معني  ام كه ميديده» حلبيات سبكي كبير«گويد: در  حافظ ابن حجر مي

طلب آمرزش است، خواه با زبان يا با قلب و يا با هر دو: استغفار زباني سودمند است 
كند.  زيرا كه از سكوت بهتر است و از طرف ديگر شخص به گفتار نيك عادت مي

ت، ولي تر و سودمندتر اس ار نافع و استغفار زباني و قلبي از هر دو نافعاستغفار قلبي بسي
ر، طلب صكردن گناهان نخواهد شد، زيرا كه گناهكار م بدون وجود توبه موجب پاك

كند كه آن مستلزم و پذيرش توبه از او نخواهد شد .. براساس آنچه بيان شد  مغفرت مي
حسب وضع الفاظ عبارت است ولي نزد بسياري معني استغفار سواي معني توبه است. بر

باشد و كسي كه بر  به معني توبه مي» استغفراهللا«از مردم چنان شايع و رايج شده كه لفظ 
دهد و  باشد. سپس ادامه مي توبه مي» استغفراهللا«اين باور باشد قطعاً منظور ايشان از 

شود جز با استغفار به دليل  مياند توبه حاصل و كامل ن گويد: بعضي از دانشمندان گفته مي
  فرمايد: قول خداوند متعال كه مي

� Èβr&uρ (#ρ ã� Ï� øótFó™$# ö/ä3 −/ u‘ §ΝèO (#þθ ç/θè? Ïµ ø‹s9 Î) �  )3/هود(  
  ».و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و سپس به درگاه او توبه كنيد«

  1ه نشده است.ولي قول مشهور بر اين است كه در وجود توبه استغفار به شرط گرفت

__________________ 
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  مكمالت توبه و احكام آن

  كامل و استمرار آن يهتوب -1

  گويد: امام غزالي مي
محكم از جانب  يهتوبه عبارت است از پشيماني وندامتي كه منجر به عزم و اراد

آگاهي او است. در اين باره كه گناه و  علم و يهكننده گردد و آن پشيماني نتيج توبه
عصيت، حايل ميان شخص و محبوب است و نيز هر كدام از علم و پشيماني و عزم، م

و تماميتي است كه تماميت آنها، داراي عالئم و استمرار آنها داراي  رداراي استمرا
  شرايطي است، ناگزير به توضحي بيشتر هستيم:

  اما علم: نظر در آن، همان نظر درسبب توبه است كه بيان خواهد شد.
يماني: دردمندشدن قلب است هنگامي كه از محبوب دور گشته است و نشاني اما پش

دانيم هر گاه  آن بسيار است. از جمله حسرت، اندوه و ريزش اشك چشمان است. مي
براي فرزند يا يكي از فرزندان انسان گرفتاري، ناراحتي و يا مشكلي پيش آيد، او افسرده 

د، حال چه عزيزي براي انسان از نفس خود افت  شود و حتي به گريه مي و ناراحت مي
عزيزتر و چه مجازاتي براي او از آتش شديدتر است، و چه چيزي به اندازة گناه بر 

،  �داللت خواهد كرد، و كدام خبر از خبر خدا و پيامبرفرودآمدن مجازات بيشتر 
يابد و  ميتر و راستگوتر است. اگر پزشكي به انسان بگويد كه فرزند بيمارش شفا ن صادق

بگذارد، حال آنكه فرزند او  با اين بيماري از دنيا خواهد رفت، فوري اندوه او ا از حد
تر  تر و مهم صادق �عزيزتر از نفس او نيست و خبر اين پزشك از خبر خدا و پيامبر

دهندة مرگ در  تر از آتش نخواهد بود. عالئم نشان نيست و همچنين مرگ عزيزان سخت
تر از داليل وجود عذاب خداوند متعال براي گناه و گناهكار  و واضحتر  بيمار محكم

نيست و هيچگاه داللت رنجوري بر مرگ از داللت معصيتها بر خشم خداوند و متعرض 
شدن، بيشتر نخواهد بود، پس درد پشيماني هر اندازه شديدتر باشد اميد به كّفاره و  آتش
  شدن گناهان بيشتر است. پاك
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: رقّت قلب و ريزش اشك چشمان است و در اثر، روايت  توبه واقعيعالئم پشيماني 
كنندگان همنشيني كنيد زيرا آنان قلبشان  با توبه« .١)رق أفئدةأنهم إ(جالسوا التوابين فشده كه: 

و عالمت آن اين است كه فرد بتواند در قلبش تلخي گناهان را جانشين ». نازكتر است
  غبت به گناه، كراهيت و نفرت در دل حاصل گردد.شيريني آن كند و در عوض ميل و ر

و در اسرائيليات روايت شده است كه خداوند متعال، به يكي از بندگانش كه دربارة 
قبول توبة يكي از بندگان ديگر سؤال كرده بود، فرمود: قسم به عزت و جاللم كه اگر اهل 

زماني كه شيريني گناهي كه  آسمان و زمين براي او شفاعت كنند كه توبة او را بپذيرم. تا
  قلبش باقي مانده باشد توبة او را نخواهم پذيرفت. از آن توبه كرده در

گيرد، عبارت است از ارادة جبران  و اما قصد و هدف، كه توبه از آن سرچشمه مي
كننده از تمام  كند كه شخص توبه گيري كنوني و آن ايجاب مي گناهان گذشته، با تصميم

ون درگير آن است خود را برهاند و تمام فروضات و واجباتي را كه اكنون محرماتي كه اكن
فراروي او است و به گذشته تعلق دارد، به وجه احسن ادا نمايد و عزم جازم نمايد به 
اينكه در آينده به استمرار در طاعت و عبادت، و استمرار در ترك گناهان تا وقت مرگ، 

  اشتغال ورزد.

  متعالاداي حقوق خداوند  -2

كننده بينديشد از  شرط صحت توبه در آنچه تعلق به گذشته است، اين است كه توبه
اول روزي كه در آن بالغ شده است، به سن يا به احتالم، [البته بلوغ مرد با سن يا احتالم 

هاي پس از  باشد]. تمام سالها، ماهها، روزها و لحظه و بلوغ دختر با سن يا با حيض مي
ر معصيتها د ررسي نمايد و در طاعتها بنگرد كه در چه چيز كوتاهي نموده وبلوغ خود را ب

  به چه چيز مرتكب شده است.

__________________ 

  ، چاپ دارالخير.4/274احياء علوم الدين،  -1



    

  توبه      132

   

 

در رابطه با نماز: اگر نمازهايي را ترك كرده باشد و يا نمازهايي را گزارده ولي فاقد 
آنها را قضا كند. و اگر در شمارش آنچه   شرطي يا شروط صحت آن بوده است بايد همة

ه است به شك افتاد از مدت بلوغ محاسبه نمايد، آنچه را كه به طور يقين بداند فوت شد
كند و بايد كه در آن به ظن غالب عمل كند و به  راضيكه ادا نموده بگذارد، و بقيه را 

تر] و اجتهاد خود بدان رسد، آن وقت به قضاي آن  ي صوابتر و درستاتحرّي [= ر
  مشغول گردد.

مسافرت يا بيماري و يا به سبب قاعدگي و زايمان زنانگي ترك  اما روزه اگر به سبب
شده باشد و شخص به قضاي آن نپرداخته است تمام آن ايام را به تحرّي و اجتهاد خود 

  معلوم كند و به قضاي آن بپردازد.
و اما راجع به زكات بايد همه دارائيش و تعداد سنواتي كه از ملكيت آن اموال سپري 

 1گردد. د نه فقط از زمان بلوغ زيرا زكات در دارائي كودك هم واجب ميشده محاسبه كن
تمام آن مدت زمان از روي علم و اجتهاد خود برآورد و نسبت به پرداخت آن مقدار 

  اش باقيمانده است اقدام نمايد. زكاتي كه در ذمه
ه ولي و اما راجع به حج اگر در بعضي از سالهاي عمر خود توانايي رفتن حج را داشت

از رفتن استنكاف ورزيده و اكنون ورشكست شده است بر او واجب است كه مناسك 
را نداشته باشد  حج را انجام دهد. اگر در زمان ورشكستگي و نداري امكان رفتن به حج

توان خود، از راه حالل به كسب و كار پردازد تا به مقدار توشه و توانايي  يهبايد به انداز
به اندوخته مالي دست نيافت الزم است كه از مردم بخواهد تا از  حج دست يابد. اگر

زكات، صدقات و خيرات ايشان را ياري دهند. تا به آن مقدار كه توانايي انجام حج را 
شود و  داشته باشد دست يابد؛ زيرا كه اگر قبل از اداي حج بميرد گناهكار محسوب مي

__________________ 
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حج به او دست داده، موجب اسقاط حج ناتواني ورشكستگي كه بعد از توانايي انجام 
  نخواهد شد. و اين است روش تبيين و تحقيق در ارتباط با جبران مافات از عبادات.

و اما راجع به گناهان بايستي شخصِ تائب، از زمان به بلوغ به بررسي گناه گوش، 
ام و و سپس به تمام اي چشم، زبان، شكم، دست، پا، عورت و ساير اندامهاي خود بپردازد

ساعات عمر خود نظر افكنده و به بررسي گناهان خود در ديوان عمرش توجه كند و به 
اگر گناه او مابين تمام آنها كوچك و بزرگ اطالع حاصل نمايد و سپس در آن بنگرد: 

خود و خداي اوست و ارتباطي با حقوق بندگان ندارد مانند: نظر به نامحرم، نشستن در 
س قرآن بدون وضو باور داشتن به يك بدعت، خوردن شراب، مسجد با حالت جنابت، لم

شود،  شنيدن لهو و لعب و غير از آنچه كه به ظلم و تعدي به حقوق بندگان مربوط مي
توبه نمايد. توبه تمام آنها عبارت است از پشيماني و حسرت بر آن گناهان و اينكه مقدار 

به كند. سپس در مقابل هر يك از آن گناهان را از لحاظ شمارش و مدت زمان آنها محاس
گناهان يك نيكي مناسب را در نظر گيرد تا اينكه به مقدار گناهان و سيئات، كارهاي نيك 

  فرمايد: و حسنات انجام دهد و اين برگرفته از حديث پيامبر خداست كه مي

  .1)َتْمُحها اتِق اللَه َحْيُثما ُكْنَت، وأْتبِع السيَئَة الَحَسَنةَ (
هر كجا هستي از خدا بترس، به دنبال گناه كار نيك انجام بده تاآن را محو «

  ».كند
  فرمايد: بلكه برگرفته از قول خداوند متعال است كه مي

� ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡ ptø: $# t ÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9   ]114/هود[  � #$

  ».برد بديها را از ميان ميخوبيها، همانا «
و لهويات، شنيدن قرآن و اذكار مجالس است. و دادن به لعب  بنابراين كفارة گوش

كفارة نشستن در مسجد با جنابت، اعتكاف و عبادت در آن است. و كفارة لمس قرآن 

__________________ 
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آن را وقف   بدون وضو، احترام و زياد خواندن آن است و همچنين قرآني را بنويسد و
آنچه نزد وي كند. و كفارة شراب خوردن، صدقه و خيرات نوشيدنيهاي حالل و پاكيزه و 

باشد. شمارش تمام گناهان ناممكن است و فقط منظور اين است كه  محبوب است، مي
  كننده سلوك راه ضديت را بداند، چه عالج بيماري به ضد باشد. شخص توبه

آن را  جز نورِ نيكي از جنس ضد آن معصيتو هر تاريكي كه از معصيت به دل رسد، 
ي آن بايد كه هر بديي را به  ب همديگرند و برانابود و محو نخواهد كرد. ضدها مناس

نيكي از جنس آن محو كند تا ضد آن باشد. چه سفيدي به سياهي زايل شود نه به گرمي 
و سردي و اين تدريج و تحقيق از جمله تلطّف است در طريق محو و اميد در آن 

كند. اگرچه آن تر است و وثوق بدان بيشتر از اينكه بر يك نوع از عبادات مواظبت  صادق
نيز در محو گناهان مؤثر هم باشد. اين بود حكم معصيت و گناه ميان بنده و خداوند 

  متعال.
هر چيزي به ضد آن باشد اين است كه محبت دنيا سرچشمه  هو دليل اينكه كفار

دنيا در دل، شادبودن، الفت گرفتن بدان و  گناهان است و نمود پيروي از ي ههم
پس الجرم هر اذيتي كه به مسلمان رسد و دل او به سبب آن از  آرزومندي بدان است.
ها از سراي  آيد، چه دل به غمها و انديشه اي براي گناه او بشمار مي دنيا متنفر شود كفاره

  غمها دور شود.

  مظالم بندگان -3

هايي كه بر بندگانش وارد شده باز به عنوان معصيت و جنايت  و اما ظلمها و ستم
بندگان را از ظلم و ستم شود زيرا كه خداوند متعال  وق پروردگار تّلقي مينسبت به حق

آن به   كردن باز داشته است. پس آنچه را كه مربوط به حقوق پروردگار است، جبران
 وسيلة پشيماني، حسرت، انجام ندادن آن عمل در آينده و انجام حسنات و نيكيها كه ضد

اي مثال، در مقابل آزار مردم، به آنان نيكي كند و باشد. بر كارهاي انجام شده است، مي
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كفارة غصب مال مردم، به وسيلة تصدق و خيرات به مال حالل خود است و كفارة 
زدن به آنان، مدح و  تعرّض به كرامت و شخصيات مردم از قبيل غيبت، تجريح و طعن

ان خود است. و ستايش آنان در اعمال خيري كه دارند و اعالم خصلتهاي نيكو از نزديك
آن از روي معني زنده گردانيدن تلقي كفاره قاتل جانها با آزادكردن بردگان است زيرا كه 

كردن  گردد. چه برده در حق نفس خود مفقود و در حق مالك موجود است. پس آزاد مي
. و به اين شيوه ه انسان بيش از آن توانايي نداردبه معناي به وجود آوردن ايشان است ك

ه شد كه آنچه از سلوك راه ضديت در تفكير و محو گناهان ياد كرديم شواهد دانست
شريعت بدان گويا است، چه كفارت قتل، آزادكردن بنده را مقرر داشته است و سپس اگر 
انسان تائب، تمام آن اعمال را انجام دهد باز كافي نيست كه بتواند از ظلمها و ستمهايي 

خود را برهاند [زيرا كه آن اعمال بندگان از قبيل پشيماني، ا انجام داده كه بر بندگان خد
قتل و امثال آن مربوط به  يهحسرت، اعمال نيك در آينده، كفاره غيبت و طعنه و ... كفار

حقوق خداوند متعال بود] و از ظلمهايي كه نسبت به بندگان مرتكب شده يا دربارة قتل 
و يا هتك حرمتها و آزردن دلها است، رهايي   نفوس است، يا دربارة اضاعه مال و دارايي

  يابد.
اي از بندگان خدا شده  اما راجع به قتل نفس: اگر انسان از روي خطا، مرتكب قتل بنده

و تحويل آن به مستحق خود، كه يا از طرف  1پرداخت ديهاست توبة آن، عبارت است از 
زماني كه آن حق وصول خويشاوندانش دريافت گردد. پس تا » عاقله«خود و يا از طرف 

عمد شده است نگرديده باشد. آن حق در گردن او باقي خواهد ماند. و اگر مرتكب قتل 
قصاص بر او واجب شده و بايد تن به قصاص دهد. و اگر تاكنون خود را معرفي ننموده 
بايد در جهت صحت اين توبه برود و خود را به ولي دم معرفي كند و جانش را در 

قرار دهد كه در آن صورت ولي دم خود قضاوت خواهد كرد. يا او را عفو  اختيار ايشان

__________________ 

و عالوه بر آن باز در كفاره آن گناه، آزاد كردن يك برده مؤمن و اگر امكان نداشت روزه دو ماه متوالي  -1

  گردد. و پشت سر هم بر او الزم مي
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ان ساقط نخواهد ساي گناه قتل از ان گيرد و جز با چنين شيوه كند و يا از او قصاص مي مي
شد و نبايد شخص تائب آن را پوشيده و مستور دارد كه اگر صاحبِ خون هم از آن 

  م و آگاه است.غافل ماند، پروردگار جهان كه بر آن عال
خواري، دزدي، راهزني و غير آن از آنچه  ولي بايد دانست كه گناه زنا، شراب

مستوجب حد شرعي است، همانند گناه قتل، نيست، و در توبة چنان اعمالي، الزم نيست 
كه شخص خودش را رسوا كند و كرامت و شخصيت خود را مكدر سازد و برود از 

بايد در پوشش عفو پروردگار عال را از او بستاند! بلكه حاكم بخواهد كه حق خداوند مت
ها را  خود را مستور دارد و آن راز را بر ديگران افشا ننمايد، و انواع مجاهدتها و شكنجه

در راستاي طاعت و عبادت، بر خود هموار سازد كه عفو خداوند متعال، در رابطه با 
خواهد شد، و اگر انسان گزارش اين كنندگانِ نادم،  حقوق خالص خود بيشتر نصيب توبه

نوع گناهان خود را به حاكم رساند تا حد بر او جاري گردد، حاكم بايد حد متناسب با آن 
صورت توبة او هم صحيح و مقبول خواهد افتاد، جرم را در حق وي اجرا كند و در اين 

آمد و  �يامبرنقل شده كه ايشان نزد پ �به دليل اين روايت صحيح كه از ماعز بن مالك
خواهم كه مرا  ام، و مي بر خود ظلم كردهاي رسول خدا، من به وسيلة ارتكاب زنا، «گفت: 

 �فرداي آن روز باز آن مرد نزد پيامبربه سينة ايشان زد.  دست رد �پاك گرداني! پيامبر

دور نمود. و باز ايشان را از خود  عام! حضرت  آمد و گفت: اي رسول خدا، من زنا كرده
آمد و همان اقرار را بازگو كرد. در اين هنگام  �راي بار سوم آن مرد نزد حضرتب

مردم راجع ». دستور داد كه براي او چاهي كنده و ايشان را در آن سنگسار كنند �پيامبر
به هالكت افتاده و گناه به اين قضيه به دو گروه تقسيم شدند، گروهي گفتند: اين شخص 

تر و محكم تر از توبة او  اي راست گفتند: توبه و گروهي مي ايشان را احاطه كرده است!
   فرمود: عنيست. پيامبر 
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  .1)لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم(
شد  اي را كرده است كه اگر آن توبه ميان يك امت تقسيم مي او چنان توبه«

  ».كرد آنان را مي يهكفايت هم
اي  كننده چاره ذف] براي شخص توبهو اما راجع به قصاص و حد تهمت به زنا [ق

  نيست جز اينكه بايد از صاحبِ حق، خود را حالل و آزاد گرداند.
كننده، دست يافتن به مالِ مردم از طريق نامشروع بوده مانند: غصب، يا  و اگر گناه توبه

د و يا پوشاندن عيب در اخيانت، يا تدليس و كالهبرداري در معامله به وسيلة ترويج فس
در انظار مشتريان و يا مزد كارگر را كم دادن يا اصالً ندادن و ... در تمام اين موارد  كاال

كننده بايد بررسي اوضاع خود نه از سن بلوغ بلكه از ابتداي تولد خود  شخص توبه
بپردازد، زيرا كه آنچه در مال كودك واجب گشته ادا و پرداخت آن، بر همان كودك پس 

كودك از پرداخت واجبات مالي او كوتاهي نموده  كه ولياز بلوغ است، در صورتي 
رود و مورد بازخواست قرار خواهد  باشد. و اگر آن را انجام نداده، ظالم به شمار مي

باشد لذا شخص تائب  گرفت و در پرداخت حقوق مالي كودك و بالغ هر دو مساوي مي
در قضاياي مالي، ريال به  به بازجويي نفس خود شا بايد از روز حيات خود تا روز توبه

ريال، از خرد و درشت، بپردازد. و قبل از محاسبه و بازجويي روز قيامت، به محاسبه و 
بازجويي نفس خود اقدام نمايد و هر كسي در دنيا به محاسبة خود نپردازد، حساب و 
وارسي او در قيامت طوالني خواهد شد. اگر به ظنّ غالب خود و به اجتهاد و علم خود 

شدگان مالي را بنويسد و به اقطار و نوحي جهان  تك ظلم موارد دريافت و سامي تك
پار گردد تا صاحبان حق را بيابد و به اداي حق آنان بپردازد و يا از آنان درخواست رهس

عفو و بخشش نمايد، جا دارد و كار درستي صورت گرفته است. توبه ظالمان و بازرگانان 
ست، زيرا كه آنان توانايي براي گردآوردن تمامي طرفهاي بار ا بسي سنگين و مشّقت

شخصِ تائب بايد در حد توان خود به  يد ولمعامالت خود و يا وارثان آنان را ندارن
__________________ 

  1695صحيح مسلم شماره يا صفحه  -1
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جستجوي هر كدام از آنان بپردازد و به حقوق مالي خود، وفا نمايد و اگر به دستيابي همة 
اي نيست جز اينكه  چاره كننده توبهآنان و يا بعضي از آنان ناتوان ماند، براي شخص 

دهد كه روز قيامت، از اعمال نيك و عبادت او به صاحبان حق اعمال نيك زياد انجام 
گردد.  شود و از ميزان ثواب او كاسته به ميزان ثواب صاحبان حق افزوده مي پرداخت مي

وق كفايت ظلم و حق كاري كند كه فراواني اعمال نيكش از اينرو شخص تائب بايد
مردماني كه به گردن دارند، بنمايد، كه اگر حسنات او، رد مظالم و حق صاحبان حق را 

گردد و اينجا است كه چنين  كفايت نكند از سيئات آنان به ميزان گناهان او افزوده مي
خود اعمال بد انجام نداده ولي به وسيلة سيئات و گناهان ديگران كه به شخصي اگرچه 

  گردد، هالك خواهد شد!! ميزان او افزوده مي
شد كه انسان  اي نسبت به رد مظالم و اين باعث مي كننده اين بوده راه و روش هر توبه

عمر خود را در كارهاي نيك بسر برد در حالي كه وقت بشدت تنگ است و چه بسا اجل 
ة انسان بزوي فرار رسد، لذا ضرورت دارد كه انسان آستين همت را باال زند و به اندوخت
  حسنات و استرداد مظالم و جبران معاصي به اضداد سعي و تالش خو را جداً بكار گيرد.

مالكان و اما راجع به اموال مغصوب كه حاضر و در دسترس باشد، اگر مالك و يا 
معين آن شناسائي گردد بايد آن مال و دارايي به آنان رد گردد و اگر مالك آن اموال 

صوب را به صدقه و خيرات داد. اگر مال حالل او با حرام شناخته نگردد بايد مال مغ
آميخته گردد، بايد با اجتهاد خود مقدار حالل را مشخص و بقيه را صدقه و احسان نمايد، 

  همانطور كه در كتاب حالل و حرام به تفصيل آن پرداختيم.
كه  كردن شفاهي بطوري و اما جنايت بر قلب و آزردن درون انسانها به وسيلة صحبت

آنان را خوش نيامده باشد و يا از طريق غيبت به عيبجويي آنان پرداخته باشد. صحت 
ة چنين شخصي مشروط بر اين است به هر كسي كه از طريق زبان متعرّض او گشته و توب

يا به وسيلة يكي از رفتارش قلب كسي را آزرده باشد، از وي درخواست عفو و برائت 
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تك آزارديدگان ايشان را عفو و آزاد نمايد. و اگر يكي يا  ذمه نمايد و الزم است كه تك
اي نيست جز اينكه بايد به نيكيهاي زياد بپردازد  بعضي از آنان مرده و يا غايب باشد چاره

يامت به مقدار آن خطاها از حسنات ايشان به نفع درگذشتگان برداشته شود. قتا در روز 
خاطر او را عفو و آزاد نمود، همان كفارت  حق را يافت و با طيب بولي اگر تائب، صاح

كننده الزم است كه مقدار و كيفيت جنايت [= گناه  گناهان او خواهد شد. بر شخص توبه
بزرگ، جرم] را به صاحبش بشناساند، عفو و استحالل مجهول كافي نيست كه چه بسا 

اطر و صاحب حق اگر به اندازه و فراواني تعرّض و جنايت مطلع گردد، با طيب خ
رضايت قلبي ايشان را حالل و آزاد ننمايد و آن را براي روز قيامتش اندوخته دارد تا از 

  مند و يا حاصل سيّئات او گردد. حسنات او بهره
اما چنانچه جنايت طوري باشد كه اگر جاني آن را به صاحب حق بازگو و اعالم دارد 

كنيز و يا همسر او و يا موجب اذيت و هتك حرمت ايشان گردد مانندعمل زنا با 
دادن به يكي از عيب پوشيده و مخفي به ايشان كه اگر بر زبان آورده شود موجب  نسبت

رنجش ايشان گردد و بيشتر و بيشتر اذيت گردد، در اين صورت بابِ استحالل و طلب 
اي نيست جز اينكه بايستي همانند  بخشودگي از شخص تائب، بسته خواهد شد و چاره

  ي مرده و غايب، ظلمهايش را از حسناتش جبران كند.حقوق شخص
دكردن و بازنمودن اينگونه جنايتها خود گناه جديدي بشمار خواهد آمد كه  ياد

باشد هر گاه شخص به نفس خود اجازه ندهد كه از مجني عليه  استحالل از آن واجب مي
، چه آن حق استحالل و آزادي طلب كند ظلم و جنايت به قوت خود باقي خواهد ماند

كننده الزم است كه در حق او تلطف كند و در مهمات و  باشد. پس بر توبه مجني عليه مي
است و هر كه از بدي نفرت گيرد به محبت  اغراض او سعي نمايد، چه آدمي بندة نيكويي

بسيار و مالطفت استمالت پذيرد و چون قلب صاحب حق به بسياري مودت و مهرباني 
توان از او استحالل و طلب مسامحه نمود و اگر صاحب حق تن  خوش شد، آن وقت مي

به حليت و عفو او ننمود، تلطف و اعتذار او از جمله نيكوييها باشد كه روز قيامت 
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سعي او در فرح و شاديِ دل به  يهاندازجنايت او را بدان امكان جبران باشد. و بايد كه 
باشد. چرا كه اگر يكي بر ديگري افزون و محبت به اندازة سعي در ايذاي او او مودت 

آيد در قيامت از او بستانند زيرا خداوند بر او به وسيلة آن حكم صادر فرمايد. چنانكه 
كسي در دنيا مالي را تلف كند سپس مثل آن را بياورد و صاحب حق از قبول آن و ابراء 

به قبض مال  آن شخص امتناع نمايد ، قاضي، چه صاحب حق بخواهد يا نخواهد او را
حكم، صادر خواهد كرد لذا در قيامت احكم الحاكمين و اعدل المقسطين هم بر اين 

  نمايد. منوال حكم صادر مي
كننده كه به آينده مرتبط است. عبارت است از اينكه شخصِ  و اما عزم و قصد توبه

قطعاً باز تائب با خداوند متعال عقدي استوار و محكم بندد كه به آن گناهان و امثال آن 
آور است. در آن  داند خوردن فالن ميوه براي وي زيان ِ بيماري كه مي نگردد. مانند شخص

كند تا زماني كه بيماريش برطرف نشده از آن ميوه نخورد و  صورت عزم خود را جزم مي
نمايد اگرچه صورت بندد كه شهوت در  اين قصد را بر خود تأكيد ميكننده  اكنون توبه

پايان كالم امام  1را غلبه كند ولي تائب نباشد تا عزم او در حال مؤكد نشود.حال دوم او 
  غزالي

 چهالجمله پذيرفتني است، اگر آنچه غزالي در رابطه با حقوق بندگان بيان داشته في
  قيم است كه بيان خواهد شد. داراي تفصيالتي از ابن

ظر ديگري وجود دارد. و اما در رابطه با حقوق خداوند نسبت به نماز و قضاي آن ن
نظر مذاهب اربعه بر اين است كه قضاي نمازهاي فوت شده اگرچه دهها سال بر آن 

  گذشته باشد واجب است كه برحسب توان و گنجايش وقت به قضاي آن بپردازد.
نمازهايي را بايد قضا نمود كه فوت آنها به سبب نظر بعضي ديگر بر اين است كه 

و در غير آن به دليل  مانطور كه در حديث صحيح بيان شدهخواب و يا فراموشي باشد ه

__________________ 
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تواند آن  پذير نيست بلكه شخص مي قضاي آن امكاناينكه وقت نماز سپري شده است، 
را با نمازهاي سست و خوب انجام دادن واجبات و تكميل ركوعها، سجودها و 

  اي كه مورد پسند خداوند است جبران نمايد. خشوعهاي نماز را به شيوه
ارزش و اعتبار اين نظريه زماني است كه شخص پس از سپري شدن يك زمان 
طوالني از فوت نمازها انگار دوباره و از نو وارد اسالم شده لذا بر او واجب است كه 

و پيشتاز خيرات و مغفرت خداوند و تاريخ حيات خود را با خدا تجديد نمايد  يهصفح
  سمانها و زمين است.خواهان بهشتي باشد كه عرض آن گنجايش آ

دربارة اين موضوع سخنان بسياري وارد شده و ابن قيم در جزء اول مدارج السالكين 
بياناتي دارد. و ايشان استادش شيخ االسالم ابن تيميه نظر عدم قضاي نمازها را ترجيح 

دهند و من هم نسبت به كساني كه سالها پشت آنان به نماز خم نشده و پيشاني آنان  مي
  جده نرفته است، تمايل به آن نظريه دارمبه س

  آن بپردازيم.  اكنون راجع به حقوق بندگان الزم است كه به بررسي

  توبه از حقوق بندگان است -4

گيري در حقوق بندگان و احقاق حقوق آنان از طريق بحث و به دليل تشديد و سخت
حق را به صاحبش برگرداند يا اينكه  -1گيرد:  نظر، توبة آنان به دو صورت انجام مي تبادل

 در صورتي كه صاحبِ حق در حال حيات باشد و يا به وارثانش برگرداند اگر در قيد
اگر حق، مالي و يا جنايتي باشد كه بر بدن او و يا بر بدن موروث او  - 2حيات نباشد. 

وارد ساخته، جهت تبرئه و استخالص آن، الزم است پس از اعالم مورد ظلم از ايشان 
  فرمايد: مي �ل خواهي و تقاضاي عفو نمايد همانطور كه پيامبرحال
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من كانت عنده مظلمة ألخيه في دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه (
  1)درهم وال دينار إال الحسنات والسيئات

هر كسي كه از برادر دينيش حقي بر گردن دارد، چه مالي و چه ناموسي «
خواست حليت و بخشودگي نمايد قبل از اينكه روزي بايد امروزه از او در

  ».فرا رسد كه در آن دينار و درهمي نيست و جز نيكيها و بديها در آن نباشد

  توبه كسي كه از پرداخت حقوق مالي معذور باشد -5

كساني كه حقوق مالي ديگران، بر گردن دارند و آن به اثبات رسيده بايد آن حقوق را 
انشان و يا به وارثان آنان برگردانند. اگر فرد به اندازة كفايت آن به صاحب و يا صاحب

حق، مالي در اختيار نداشت بايد در طول زندگيش نسبت به جبران آن در حد توان سعي 
و كوشش نمايد و هر وقت دارايي حاصل نمود بايد در تأديه بعضي حقوق كه بر گردن 

  م بدهي.دارد عمل نمايد به نسبت حقوق طلبكاران در سه
كسي كه بدهكار حقوق مالي ديگران باشد و سپس توبه كند و از استرداد اموال به 
صاحبانش و يا به وارثان آنان به سبب عدم اطالع از محل آنان و يا انقراض آنان و ... 

  معذور باشد، در صحت توبة چنين شخصي اختالف است:
توبه پذيرفتني صاحبان آنان، ها و اداي حقوق به  گويند: بدون رد مظلمه گروهي مي

نيست و اگر نسبت به اداي مظالم معذور باشد از پذيرش توبه هم معذور گشته است و 
  در روز قيامت قصاصِ فراروي جز با انجام حسنات و يا سيئات ميسر نخواهد بود.

__________________ 

 6534امام شوكاني، و با روايات مشابهي در صحيح بخاري  5531-11الفتح الرباني شماره يا صفحه  -1

من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها ، فإنه ليس مث دينار وال درهم ، من قبل أن يؤخذ «آمده است 

  ».ليه ألخيه من حسناته ، فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت ع
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اند و خداوند متعال  گويند: اين، حقوق بندگاني است كه بدان نرسيده و باز اينان مي
كند بلكه از بعضي براي بعضي ديگر خواهد  از حقوق بندگانش را رها نميچيزي هيچ 

گذرد، لذا بايستي حق مظلوم از تمام و كامل دريافت  گرفت و از ظلم هيچ ظالمي در نمي
  گردد اگرچه آن ظلم، يك سيلي، يا يك سخن زشت و يا پرتاب سنگ باشد.

در جبران مافات اين است كه حسنات و ترين چيز  اند: نزديكترين و شايسته و باز گفته
نيكيها را زياد انجام دهد تا بتواند در روزي كه درهم و دينار بكار نايد نسبت به اداي 
حقوق و مظالم وفا نمايد، لذا در باب رفتار نيك به تجارت پردازد تا از سود آن، نواقص 

  خود را جبران نمايد.
صبر بر ظلم و اذيت، و تحمل غيبت و  ترين و سودمندترني چيز براي انسان شايسته

قذف و اتهام ديگران است. اگر شخص حقوق خو را در دنيا دريافت بردباري در مقابل 
ننموده و نبايد درصدد انتقام بر آيد و پا را بيش از حد فراتر نهد تا روز قيامت دشمنش به 

رداند. انسان خاطر اخذ حسناتش و يا تحميل سيئاتش او را مفلس و ورشكست طاعات گ
در روز قيامت هم گيرنده است و هم دهنده و چه بسا بده و بستان او يكسان باشد و 

  شايد يكي از آن دو بر ديگري افزون گردد.
  سپس اين گروه در اموالي كه در اختيار اوست اختالف دارند.

نوع گروهي قائل به توقف در امر او هستند و تصرف در اموال و دارايي او را قطعاً مم
  دانند. مي

و دارايي او به حكم و نايب ايشان هستند زيرا كه آنان  لو گروهي قائل به تحويل ما
وكيل صاحبان آن هستند و بايد مال را براي آنان محافظت دارند و حكم چنين اموالي 

  حكم اموال ضايع را دارد.
بابِ توبه گويند: باب توبه براي چنين شخصي قطعاً باز است و خداوند  گروهي ميو 

و رحمت خود را بر روي اين شخص و هر گناهكار ديگري نبسته است. و توبة او در 
چنين شرايطي عبارت است از اينكه آن مال و دارايي را صدقه و خيرات صاحبان آن كند 
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و آن مال و دارايي را كه بر گردن دارد در راه فقرا و نيازمندان و يا جهات خيريه و 
نمايد. از جمله گروههاي جهادي در راه خدا و مراكز دعوت  مصالح مسلمانان صرف

گاه وقت دريافت حقوق فرا رسيد صاحبان مال اختيار دارند ميان اينكه به هر ،اسالمي
آنچه انجام شده رضايت دهند و اجر و پاداش آن را دريافت دارند و يا به آنچه انجام 

حق و مالشان دريافت نمايند كه  يهگرفته تن و رضايت ندهند و از حسنات ظالم به انداز
گردد  در آن صورت ثواب و پاداش آن صدقات و حسنات با آن اموال، به خود او عايد مي

و خداوند براي صاحبان  و خداوند ثوابِ آن را براي اين شخص تائب باطل نخواهد كرد
حق دو چيز هم عوض و هم معوض را جمع نخواهد كرد. ظلم از حسنات خود غرامت 

  گردد. ن را داده ديگر اجرا و پاداش آن به وي بر ميآ
  گويد: ابن قيم مي

بن  ، معاويه و حجاج�مسعود و اين رأي گروهي از اصحاب است همچنانكه از ابن
  شاعر روايت شده است.

روايت شده كه وي از مردي كنيزي خريد. داشت قيمت آن را  �و از ابن مسعود
به حدي منتظر ماند كه از آمدن  �رفت. ابن مسعود كرد كه ناگاه صاحب كنيز برآورد مي

اگر گفت: خدايا،  صاحبش داد و هاو مأيوس شد. سپس ايشان قيمت كنيز را به صدق
صاحب اين كنيز راضي شد ثواب و اجر اين پول براي وي باشد و اگر نپذيرفت، اجرش 

  براي خودم باشد و براي او از حسناتم به مقدار آن بردار.
يمت خيانت كرده بود. سپس توبه كرد و آن مقدار غنيمتي را كه در آن مردي در غن

خيانت كرده بود پيشِ امير لشكر آورد. امير لشكر از قبول آن ممانعت ورزيد و گفت: 
اين هنگام اند؟ در  چطور من آن را به لشكريان برسانم در حالي كه همة آنان متفرق شده

ني! خداوند به لشكريان، نامها و : اي فالتوارد شد و گف � حجاج بن شاعر
آن را صدقه   هايشان آگاه است. يك پنجم آن را به صاحبان خمس بدهيد و ماندة نسبت
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خيرات صاحبانشان كنيد. خداوند متعال اين خير را به آنان خواهد رساند. به گفتة ايشان 
دادم از  تو مي رسيد گفت: اگر من اين فتوا را به �وقتي كه اين خبر به معاويه عمل نمود.

  شدم. تر مي اينكه نصف داراييم را در راه خدا صدقه دهم خوشحال
اند: حكم اشياء پيدا شده كه صاحب آن با وجود تعريف آن، معلوم نباشد باز  و گفته

تواند آن را به  در صورتي كه يابنده، آن را به تملّك خود در نياورده باشد ميچنين است. 
آن صورت اگر مالك آن پيدا شد مختار است ميان اينك جاي صاحبش تصدق كند. در 

  راضي به اجر و پاداش صدقه باشد و يا اينكه از يابنده غرامت گيرد.
اند: مجهول در شريعت حكم معدوم را دارد. اگر چنانچه مالك آن شيء و يا  و گفته

ين مالي كه م باشد، مانند اين است كه اصالً فاقد صاحب باشد، لذا چنواشياء گمشده نامعل
برداري ازآن  باشيم چنين حكمي را دارد و مانعي براي بهره اطالع مي از مالك معين آن بي

  .شودنيست كه فساد و زيان آن، متوجه مالك، فقرا و يابنده آن 
اما زيان مالك اصلي و فقيران، به خاطر عدم وصول منفعت آن مال به سوي آنان است 

كه از گناه آن شيء پيدا شده رهايي نخواهد يافت. و و زيان يابنده به خاطر اين است 
گيرند  مند شده باشد، غرامت آن را در روز قيامت از وي مي  يابنده بدون اينكه از آن بهره

باشد، مبناي شريعت بر تحصيل مصالح  و چنين عملي از نظر شريعت جايز و روا نمي
فاسد و تقليل آن است. امكان و تكميل آن و همچنين مبناي آن بر تعطيل م برحسب

برداري از آن خود، يك مفسدة محض است و  بنابراين تعطيل اين مال و ممانعت از بهره
  هيچگونه مصالحي در آن نيست.

آنچه معلوم است [همانطور كه ابن قيم بيان داشته] اين است كه صاحبِ مال كه در 
يشتر و بيشتر راضي ميان او و دارائيش حايلي ايجاد شده به دريافت منفعت اخروي ب

خواهد كه آن مال تعطيل و از منفعت دنيايي و قيامتي مقطوع گردد، و  خواهد شد و نمي
هرگاه ثواب مالش به او رسد از اينكه در دنيا بدان دست يابد بيشتر شادمان خواهد شد. 
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توان كه مصلحت ديني و يا دنيايي در اين نوع تعطيل مال هست و جز  پس چگونه مي
  تواند باشد. حض نميمفسدة م

  ] سؤال شد. پيرمردي از او پرسيد و گفت:رحمه اهللاز شيخ ما ابوالعباس، ابن تيميه [
آنجا   ام و از ام و تاكنون از ايشان خبري نيافته آقايم فرار كرده در اوان كودكي از مالك و

تبرئه ذمه  خواهم كه من از او ترسم و مي كه من مملوك ايشان هستم، از خداوند متعال مي
گردم و مالكم حقي بر گردن من نداشته باشد. از مفتياني اين سؤال را مطرح كردم، آنان 
در جواب گفتند: بايد بروي و در امانتخانه بنشيني! شيخ خنديد و گفت: نيازي به رفتن به 

تواني به ميزان  امانتخانه نداري كه در آنجا بيهوده و بدون مصلحت بنشيني بلكه مي
رين قيمت خودت براي مالك صدقه كني كه جز اين، موجب تعطيل مصالح خود، باالت

  1مالك و مسلمانان خواهد شد. واهللا اعلم.

  حرام دريافت شده است يهحكم توبه در رابطه با بها و عوضي كه در معاوض -6

زاني،  گاه كسي با غير خودش معاوضة حرامي انجام دهد مانند: انسانمسأله دوم: هر
دهنده و .. و عوض را دريافت نموده باشد و از  فروش، گواهي به ناحق وان، شرابآوازخ

  آن پس توبه كند و عوض را در اختيار داشته باشد، در حكم آن اختالف است.
طريقه اند: عوض را به مالكش برگرداند زيرا كه عين مال اوست و از  گروهي گفته

ي در مقابل آن عوض دست نيافته شرعي آن را قبض ننموده و مالك به منفعت مباح
  است.

اند: توبه ايشان عبارت است از اينكه تائب، بايستي با آن عوض  و گروهي گفته
غيرمشروع، صدقه و خيرات كند و نبايد آن را از كسي كه گرفته بازگرداند. اين، نظر شيخ 

عوض به  االسالم ابن تيميه است و اين نظر بهتر است و بر نظر قبلي ترجيح دارد. قبض

__________________ 

  .390-1/387مدارج السالكين  -1
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منزلة بذل و عطاي آن مالك است و بدان هم راضي بوده و به مورد معاوضة حرام دست 
پس چگونه بايد بين عوض و معوض جمع گردد؟ و چگونه بايد مالي را كه  يافته است.

در معاصي خدا صرف نموده و راضي به وصول آن شده و دو بار و سه بار در كمك به 
آيا اين غير از كمك  محض در جهت انجام  ؟او باز گرددمعصيت بكار گرفته اكنون به 

آيا مني با شريعت چيز ديگري هست؟ شمعاصي است؟ و غير از كمك در راستاي د
چنين چيزي با محاسن شريعت تناسب دارد؟ اينكه كسي زنا كرده و بهايي را كه به زانيه 

ري يا اجباري] گرفته به مرد داده، به سوي او بازگردد و آنچه را كه زن در مقابل زنا [اختيا
  زاني داده شود در حالي كه عوض را در مقابل آن گرفته است.

فرض كن كه اين مال به ملك گيرنده در نيايد، ملكيت صاحب آن شخص اصلي بر 
روي عوض باقيمانده است و بايد به او استرداد گردد؟ و اين برخالف دستور به صدقه و 

شخص از راه غيرمشروع با رضايت صاحب مال، مالي را خيرات مالك آن است، زيرا اين 
دريافت كرده است و آن صاحب اصلي به اخراج اين مال هم راضي بوده است و 

كردن آن مال اين است  نخواسته كه اين مال به سوي وي باز گردد، لذا بهترين راه صرف
خرج رسد نه  شدن گناهانش گردد، به كه در مصالحي كه به او نفعي رساند و باعث سبك

  اينكه در اعانت بر معصيت و تقويت بدكاران مصروف گردد و ميان دو امر جمع نمايد.
و به همين صورت است توبه كسي كه مال حاللش با حرام آميخته شده باشد و از 

معذور باشد، در اينجا هم بايد به مقدار مال حرام، صدقه كند و باقي تمييز و تشخيص آن 
  آن پاك گرداند. واهللا اعلم يهلدارائيش را به وسي

  كيفيت توبه در مظالم معنوي بندگان مانند: غيبت، دشنام و ... -7

آنچه گذشت در رابطه با حقوق مالي و مادي بندگان بود. اكنون ببينيم توبه در ارتباط 
با حقوق و مظالم معنوي آنان چگونه است؟ مانند اينكه انساني ديگري را به وسيلة 

، غيبت، تهمت، دشنام تمسخر، استهزا و امثال آن مورد تجاوز قرار داده حرفهاي زشت
خواهي از صاحب حق شرط است؟  باشد. آيا در صحت توبه، او اعالم خودگناه و حالليت
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 يا فقط اعالم به اينكه متعرّض ايشان شده است كافي است و شرط نيست كه گناه را عيناً
كدام شرط صحت توبه نيستند بلكه كافي است مشخص نمايد؟ و يا نه اين و نه آن هيچ

كه ميان خود و خداي خود توبه كند و ديگر اعالم به اينكه چه كسي را تهمت زده و چه 
  غيبتي گفته و مفادغيبت چه بود الزم نيست؟

حد قذف  يه: از احمد بن حنبل دو روايت عيناً دربارسه گفتار هستدر اين قضيه 
شدن توبة تهمت زننده [قاذف] اين است كه: تهمت را به  هبيان شده كه آيا شرط پذيرفت

كننده و  غيبت يهمتهم اعالم، و از راه حالليت طلبد يا خير؟ و به همين شيوه است توب
  دهنده. دشنام

اما آنچه كه در مذهب شافعي، ابوحنيفه و مالك بيان شده است اين است كه: اعالم 
اشد و اصحاب آنان در كتب خود چنين ب خواهي شرط صحت توبه مي گناه و حالليت

  اند. مضموني را بيان داشته
معتقد به اين شرط هستند دليلشان اين است كه اين گناه يا ظلم از جمله و كساني كه 

  خواهي ساقط نخواهد شد. الناس است و جز با حالليت و برائت حق
ه را شرط دانند اعالم عين گنا سپس كساني كه برائت از حق مجهول را صحيح نمي

ام و از تو بدگويي  اند مانند اينكه كسي به ديگري بگويد: من تو را دشنام داده توبه دانسته
هنگامي كه   ام بويژه  ام، يا تو را غيبت گفته و به بدي ياد كرده  ام، يا تو را مسخره كرده كرده

ده حجم كنن و كيف آگاهي ندارد در اينجا الزم است كه توبه شخص مورد تجاوز به كم
حق اعالم نمايد كه چه بسا كسي كه به مقدار گناه اطالع يابد، از حق گناه را به صاحب 

خود در نگذرد و طرف را آزاد نكند. مانند اينكه كسي به ديگري بگويد: من ده سال است 
كنم كه در اين صورت امكان دارد كه صاحب حق راجع به يك يا  پيوسته تو را غيبت مي

و از حق خود در گذرد ولي به غيبت ده سال كم يا بيشتر  پوشي كند مدو بار غيب، چش
  شخص را آزاد نكند. راضي نباشد و
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  فرمايد: روايت شده كه مي �اند به حديثي كه از پيامبر آنان استدالل كرده
  »فليتحلله اليوم) من مال او عرض (من كان ألخيه مظلمة 

خواه ظلم مادي باشد و ، هر كسي از برادر دينيش ظلمي به گردن دارد«
  ».خواهي كند خواه معنوي، بايستي امروز از او حالليت

الناس.  حق -2حق اهللا  - 1اند: در اين نوع مظالم دو نوع حق موجود است:  و گفته
پشيماني و حسرت در ارتباط با دوري از خداوند و  يهتوبه از حق اهللا به وسيل

الناس عبارت از   باشد و توبه از حق  و مينمودن حق اوست و آن اوامر و نواهي ا ضايع
  خواهي و برائت از حق آنان است. حالليت

اند: توبه قاتل پذيرفته نيست مگر اينكه خود را در اختيار ولي دم  و به همين دليل گفته
راهزن  هقرار دهد كه اگر خواست از او قصاص گيرد و اگر خواست او را عفو كند و توب

  ت.هم به همين شيوه اس
آنچه كه متعرّض ديگران  و ديگري بر اين است كه شرط صحبت توبه نيست يهنظري

نمايد بلكه كافي است كه   شده از هتك حرمت، تهمت و غيبت و غيره، به آنان اعالم مي
ميان خود و پروردگار، توبه و بازگشت نمايد و در عوض غيبت، تهمت و هتاكي و ... به 

شونده مدح و ثناي او را به ياد آرد و  وض غيبت غيبتضد آنها عمل كند يعني در ع
محاسن او را بازگو كند و درعوض قذف و تهت، عّفت و پاكدامني او را بر زبان آرد و به 

  مقدار غيبت براي ايشان استغفار نمايد.
  اند. استاد ما ابوالعباس ابن تيميه [قدس اهللا روحه] اين نظريه را تأييد و ترجيح نموده

صاحبان اين قول اين است كه: اعالم گناه خود يك گناه ديگري است و متضمن دليل 
هيچگونه مصلحتي نيست زيرا اعالم گناه، جز تجديد اذيت، بغض و غصه چيزي را 

كند، چه بسا شخص قبل از شنيدن اين سيئه و گناهان آسوده خاطر بوده و با  افزون نمي
داشته باشد و موجبات اذيت و آزار شنيدن آنها ممكن است صبر و تحمل آن را ن

داند چه رسد به اينكه آن  كننده را فراهم آورد. اين گونه موارد قطعاً شارع جايز نمي اعالم
  را واجب و يا بدان دستور دهد.
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منازعه ميان طرف و گويندة آن گردد كردن گناه سبب جنگ و  اند: چه بسا اعالم و گفته
پاك نكند و علم و آگاهي او به گناه حقد و  و هيچگاه صاحب حق، دل از گناهكار

عداوتي به بار آورد كه شرّ آن بمراتب بيشتر از شرّ خود غيبت و تهمت باشد. و اين 
برخالف اهداف و مقصود خداوند متعال است كه به تأليف قلوب، تعاطف، تراحم و 

  دهد. همبستگي ميان مسلمانان دستور مي
بندگان با حقوق مالي و جنايات بدني آنان در دو اند: فرق ميان مظالم معنوي  گفته
  متبلور است:  صورت

شود لذا  مند مي گردانيد بهره اول اينكه: صاحب مال، از آن مالي كه به سويش بر مي
پنهان و اختفاي آن در حق او درست نيست و چون آن مال حق خالص او است پس 

همت و ... كه از اعالم آن بجز برگرداندن مال به سوي او واجب است، برخالف غيبت، ت
گردد. بنابراين قياس اين دو نمونه از  زيان، هيجان و كدورت نفعي عايد صاحبش نمي

  فاسدترين قياسها است.
دوم اينكه: اگر صاحب مال را به حق خودش آگاه سازيد، اين كار اذيت، كدورت و 

ردد. برخالف عداوت را در پي نخواهد داشت و چه بسا طرف بدان شاد و مسرور گ
اعالن چيزي كه موجب هتك حرمت و كرامت او در طول حياتش شده از قبيل انواع 

به سبب اعتبار ديگري، ها، هجوها و ... پس اعتبار يكي از آن دو  تهمتها، افتراها، غيبت
  1شود. اين بود نظر صحيح در آن دو قول: واهللا اعلم. خود يك اعتبار فاسد تلقي مي

*   *    *  

  از گناهي با وجود اصرار بر گناه ديگريتوبه 

  ان حكم آن مطلوب اين موضوع ما است چنين است:ييكي از سؤالهايي كه جواب و ب

__________________ 
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  آيا توبه از گناهي با وجود اصرار و استمرار بر گناه ديگري صحيح است؟
باشد و  دانشمندان در اينجا دو نظريه دارند كه برگرفته از دو روايت امام احمد مي

اند بر اين اختالف  كه مانند نووي و ديگران بر صحت آن اجماع را بيان داشته كساني
  اند. اطالع نداشته

  گويد: از بعضي دانشمندان نقل كرده و مي» قوت القلوب«ابوطالب مكي در كتاب 
  واحد لم يكن عندنا من التائبين) لم يتب من ذنب(من تاب عن تسعة وتسعين ذنباً و 

گناه توبه كند و از يك گناه توبه نكند در نظر ما از كسي كه از نود و نه «
  ».آيد گروه تائبين بشمار نمي

  گويد: ابن قيم مي
و تفكر و انديشه در آن الزم است و براي جزم و قطع به يك  اشكال دارد هلاين مسا

دانند  كه آن را صحيح مي حاصل نمايد دارد. كساني قول، نياز به دليلي كه آن جزم را
توبه و بازگشت نمايد با  ،نمايند به اينكه وقتي كسي مسلمان شود از كفر مياستدالل 

باشد. به همين ترتيب  وجود ابقا بر معصيت ديگري كه هنوز از آن توبه نكرده، صحيح مي
  باشد. توبه از گناهي با وجود بقا و استمرار بر گناه ديگري صحيح مي

تي كه در اسالم هست به خاطر قوت و اند كه شأن و منزل  ديگران اينگونه جواب داده
نفوذ سرشار آن [به پيروي از اسالم پدر و مادر يا يكي از آن دو] براي كودك، غير اسالم 

  از چنان نفوذ و قدرتي برخوردار نخواهد بود.
اند به اينكه: توبه عبارت است از بازگشت به سوي خداوند،  ديگران استدالل نموده

ي اطاعت او. پس چگونه بازگشتي است وقتي انسان از يك بازگشت از مخالفت و به سو
  گناه توبه كند و بر هزار گناه اصرار ورزد؟

دهد كه او به  اخذه قرار نميوكننده را مورد م اند: خداوند متعال به اين دليل توبه و گفته
قطعي و نصوحي را انجام داده  يهاطاعت و عبوديت پروردگارش برگشته است و توب

توان  در صورت اصرار بر مثل آنچه از آن توبه كرده و يا بزرگتر از آن، مي است، ولي
  گفت كه به سوي طاعت خدا برنگشته توبة خالص را به جا نياورده است.
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از او زايل » عاصي ـ گناهكار«دد نام ركننده هر گاه به سوي خداوند برگ اند: توبه و گفته
شود. ولي هرگاه بر  از او برداشته مي» كافر«م گردد همانند كافر وقتي كه مسلمان شد نا مي

او  هگردد لذا توب از او جدا نمي» معصيت«غير گناهي كه از آن توبه كرده اصرار ورزد نام 
  باشد.  صحيح نمي

تواند از يك بعد گناه  پذير است و انسان مي له: آيا توبه مانند گناه تجزيهاراز اين مس
  د، همانند ايمان و اسالم؟تائب و از بعد ديگر تائب نباش

پذير است و آن همانطور كه در كيفيت و  قول راجع بر اين است كه توبه تجزيه
چگونگي ترقي و تنزل و يا باال و پايين دارد در كميت آن نيز كم و زياد هست. و اگر 
كسي واجبي را انجام داد و واجب ديگري را ترك نمود، نسبت به ترك واجب مستحق 

بر برخالف انجام واجب. همانگونه است كسي كه از گناهي توبه كند و  مجازات است
باشد ولي او يكي از  گناه ديگري اصرار ورزد از آنجا كه توبه از هر دو گناه واجب مي

واجبات را انجام داده و ديگري را ترك نموده است، بنابراين ترك يكي موجب بطالن 
كه كسي حج را ترك كرده باشد و به نماز،  ديگري نخواهد شد و مثال آن مانند اين است

  روزه و زكات بپردازد.
كه توبه فعل واحدي است به معني دوري گرفتن از آنچه  اند ديگران چنين جواب داده

نزد خداوند ناپسند است و پشيماني از آن و بازگشت به سوي طاعت و عبادت او، و اگر 
است.  ت واحدديك عبا هرا توبه به مثابكامل نباشد پذيرفتني نيست زياي اينگونه   توبه

انجام بخشي از اين عبادت و ترك بخش ديگر آن مقبول نيست. مانند آن است كه قسمتي 
از يك عبادت واجب صورت گيرد و قسمت ديگري از آن ترك شود، حال آنكه يك 

  اند. پذير نيست و اجزاي آن كامالً به هم وابسته و پيوسته عبادت تجزيه
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اي مخصوص به خود را دارد. آن توبه  هر گناهي توبهگويند:  آخر مي صاحبان قول
گناه ديگري ندارد همانطور كه يك گناه به  يهبراي آن گناه واجب است و ارتباطي با توب

  گناه ديگري ارتباط ندارد.
  گويد: ابن قيم مي

يگر از نظر من در اين مورد اين است: كه توبه از يك گناه همراه با اصرار بر گناه د
گناه باشد ولي توبه از يك گناه با انجام دادن گناه ديگر كه نه از نوع  نوع آن صحيح نمي

اولي و نه تعلّق به آن داشته باشد، صحيح است. مانند اينكه كسي از عمل ربا توبه كند 
ايشان از ربا صحيح است ولي  هولي از نوشيدن شراب توبه نكند كه دراين صورت توب

توبه نكند و بر آن اصرار ورزد و يا  ةالنسيئبا الفضل توبه كند ولي از ربا اگر كسي از ر
ولي بر شرب خمر اصرار  ،برعكس و يا كسي از استعمال و نوشيدن حشيش توبه كند

باشد كه آن شيوة توبه همانند  ارد توبه او صحيح نميوو يا برعكس در تمام اين م ورزد
  ولي در عمل زنا با زن ديگري اصرار ورزد و ازكسي است كه از زنا بايك زن توبه كند 
مسكر توبه كند ولي بر از نوشيدن آب انگور  هآن توبه نكند، و يا مانند كسي است ك

توان گفت كه در واقع از يك  نوشيدن مسكرات ديگر اصرار ورزد. در اين صورت مي
وز نموده. و اين گناه توبه نكرده است بلكه از نوع يك گناه به سوي نوع ديگر آن تجا

برخالف كسي است كه از معصيتي دوري گزيده و به معصيت ديگري كه از نوع آن 
نيست اقدام نموده باشد. به اين دليل كه گناه آن سبكتر و يا به خاطر زياد انجام دادنش 

بودن   براي او طبيعي و عادي شده و يا به خاطر نيروي شهواني بر آن و يا به خاطر آماده
كردن  ياز به آمادهشرايط ارتكاب را داراست. برخالف گناهي كه نعلل آن،  اسباب و

گذارند از  اسباب و علل دارد، و يا به خاطر تأثير دوستان و نزديكان در انجام گناه كه نمي
خواهد كه به  آن گناه توبه كند و او در ميان آنان ارزش و اعتباري دارد و نفسش نمي

  1، مقامش را از دست دهد.كردن از آن گناه خاطر توبه

__________________ 
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از نظر من قول راجح در اين قضيه اين است كه: هر كسي صادقانه و خالصانه از يك 
رود كه از آن يك گناه توبه ايشان را بپذيرد  گناه توبه كند از پروردگار كريم چنان اميد مي

آن توبه  از اگرچه تعلّق و ارتباطي با گناه ديگري از جنس آن گناه اولي هم داشته باشد كه
هر كسي خالصانه از عمل قوم لوط توبه كند، خداوند توبه او را  نكرده است. بنابراين

پذيرد، هر چند ارادة چنين شخصي نسبت به توبا از زنا، ضعيف باشد. و هر كسي از  مي
 اشتغال داشته» ربا الفضل«پذيرد هر چند در  توبه كند، خداوند توبه او را مي »ئةيالنسربا «

د و يا اگر كسي از غيبت و نميمه توبه كند هر چند به تمسخر مردم و دروغگويي و باش
ساير آفات زمان بپردازد باز توبه ايشان پذيرفتني است. به همين خاطر توبه در چنين 
مواردي صحيح است زيرا توبه در حد ذات خود يك كار نيك بلكه بسيار نيك بشمار 

  فرمايد: ره ميآيد. و خداوند متعال در اين با مي
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كند و اگر آن ذره كار نيكي باشد دو  اي ستم نمي در حقيقت خدا هموزن ذره«

  ».دبخش كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي چندانش مي
گناهي را از گناه  خداوند به صورت عموم وعدة پذيرش توبة بندگان را داده است

  فرمايد: ديگري تخصيص ننموده همانگونه كه خود مي
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  ».گذرد پذيرد و از گناهان در مي مي و اوست كسي كه توبه را از بندگان خود«
كسي كه خالصانه توبه كند شايستگي آن را دارد كه خداوند توبة او را بپذيرد و او را 

  مورد عفو قرار دهد.
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در باب تو نسبت به وسعت رحمت و مغفرت پروردگار اين موضوع، با آنچه كه 
هكار و هر معروف است، مطابقت دارد و رحمت و مغفرت خداوند شامل هر گنا

  فرمايد: شود آنجا كه مي اي مي كننده توبه

� ¨βÎ) ©! $# ã�Ï� øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $ �è‹ÏΗsd 4�  39/[الزمر[  

  ».آمرزد خداوند است كه تمام گناهان را مي«
كند و به تدريج او را به  و باز او [خداي متعال] است كه ضعف انسانيت را معالجه مي

كم و اندك  گشايد تا كم خود را به سوي او باز ميخواند و باب رحمت  سوي خود فرا مي
اندك به سوي او صعود نمايد و قدم به قدم، مرحله به مرحله گناهان را ترك و به وسيلة 
توبه به آستان خداوند باز گردد، تا در نتيجه در اثر هدايت خداوند به ترك تمام گناهان 

  فرمايد: مي �موفق گردد و در حديث صحيح وارد شده كه پيامبر خدا
  (انما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين)

  ».آمرزد خداوند است كه تمام گناهان را مي«
دليل رأي اكثريت نسبت به قبول توبة تائب، اگرچه پيوسته توبه كند و سپس گناه كند 
و سپس توبه كند و هكذا. روايت شيخين، بخاري و مسلم از ابوهريره است كه پيامبر 

  يد:فرما ميع خدا
ًبا فَـَقاَل: َرب َأْذنـَْبتُ « فَاْغِفْر ِلي، فـََقاَل رَبُه: َأَعِلَم َعْبِدي َأن َلُه رَبا  ِإن َعْبًدا َأْذَنَب َذنـْ

ًبا، فَـَقاَل:  ْنَب َويَْأُخُذ ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي، ثُم َمَكَث َما َشاَء اللُه ثُم َأْذَنَب َذنـْ يـَْغِفُر الذ
 ْنَب َويَْأُخُذ ِبِه؟ تـََعاَلى َأْذنـَْبُت آَخَر، فَاْغِفْرُه؟ فَـَقالَ  ،َرب ا يـَْغِفُر الذَلُه رَب َأَعِلَم َعْبِدي َأن :

 ًبا، وقَاَل: َرب َأْذنـَْبُت آَخَر، فَاْغِفْرُه  َغَفْرُت ِلَعْبِدي، ثُم َمَكَث َما َشاَء اللُه، ثُم َأْذَنَب َذنـْ
َعِلَم َعْبِدي َأن َلُه رَبا يـَْغِفُر الذْنَب َويَْأُخُذ ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي َثالَثًا، فـَْليَـْعَمْل ِلي، فـََقاَل: أَ 

  .١...)َما َشاءَ 

__________________ 
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 ام گويد پروردگارا! مرتكب گناهي شده شود، مي مرتكب گناهي مي اي بنده«
وردگاري ام دانست كه او داراي پر فرمايد: آيا بنده مرا بيامرز، خداوند مي

كند؟ بنده خود را بخشيدم،  بخشد و يا مجازات مي است كه گناهانش را مي
كند و سپس مرتكب  درنگ مي پس مدت زماني تا آنجا كه خدا خواست

گويد: پروردگارا! گناه ديگري مرتكب شدم، مرا  شود و مي گناه ديگري مي
ي دارد كه فرمايد: آيا بندة من دانست كه او پروردگار بيامرز، خداوند مي

ام را بخشيدم و  دهدهد؟ لذا بن بخشد و يا مورد مؤاخذه قرار مي گناهش را مي
شود و  نمايد و باز مرتكب گناه ديگري مي سپس مدت ديگر درنگ مي

ام، مرا بيامرز خداوند  گويد: پروردگارا! گناه ديگري مرتكب شده مي
گناهانش را دة من دانست كه او پروردگاري دارد كه فرمايد: آيا بن مي
ام را مورد غفران قرار دادم. سه بار اين  كند؟ بنده بخشد و يا مجازات مي مي

خواهد انجام دهد. عملكرد پروردگار چنان  عمل تكرار شد، هر كاري مي
  ».است كه بيان شد

  گويد: مي» المفهم«عالمه قرطبي در كتاب خود به نام 
وند و وسعت رحمت و حلم و اين حديث بر فايده عظيم استغفار، فضل عظيم خدا

كرم ايشان، داللت دارد. البته بايد استغفاري باشد كه همراه گفتار زباني معنايش در قلب 
نيز رسوخ نمايد تا اينكه گره اصرار بر گناه باز و همراه آن ندامت و پشيماني حاصل 

  مايد:فر است كه مي �گردد، چه استغفار ترجمان توبه است گواه آن، اين حديث پيامبر
  ».كننده است بهترين شما گناهكار توبه« ١ (خياركم كل مفتن تواب)

نمايد. پس هر زمان كه   كند و توبه مي يعني منظور كسي است كه مكرراً گناه مي
گردد نه اينكه زباناً بگويد:  كند و به سوي خدا باز مي مرتكب گناهي شد بالفاصله توبه مي

__________________ 
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اي خود باز  گناه اصرار ورزد، چنين استغفار و توبهو قلبش بر انجام آن » استغفراهللا«
  نيازمند توبه و استغفار ديگري است!!

گويد: آنچه ابن ابي الدنيا از حديث  مي 1الباري از طريق معلّق حافظ ابن حجر در فتح
  فرمايد: بيان داشته گواه اين حديث است آنجا كه مي 2به طريق مرفوع بابن عباس

 ءهو مقيم عليه كالمستهزيتغفر من الذنب و المسالذنب له و (التائب من الذنب كمن 
  بربه)

كننده از گناه مانند كسي است كه گناهي را مرتكب نشده است ولي  توبه«
حالي كه بر انجام آن اصرار و ادامه داشته باشد  استغفار و توبه از گناه در

  ».مانند اين است كه خدا را به استهزا گرفته باشد
باشد يعني  مي 2قوفوم» المستغفر .... تا آخر«اجح بر اين است كه از گويد: قول ر مي

باشد ولي اول حديث از جانب ابن  است و حديث نبوي نمي باز كالم ابن عباس
  باشد.  روايت شده و سند آن حسن مي �ماجه و طبراني از حديث ابن مسعود

اگرچه از آغاز گويد: فايده اين حديث اين است، بازگشت به سوي گناه  قرطبي مي
بشمار كردن نقض توبه  تر است به دليل اينك دوباره شروع به گناه زشت  شروع به گناه

باشد به دليل اينكه درخواست  آيد، اما بازگشت به سوي توبه از ابتداي آن، نيكوتر مي مي
مكرّر از پروردگار بخشنده و اصرار و پافشاري در سؤال و اعتراف به اينكه جز خداوند 

  اي براي گناهان او نيست بدان اضافه و پيوست شده است. ال هيچ بخشندهمتع
گويد: در حديثي روايت شده اگر گناه صد بار بلكه هزار بار يا بيشتر  امام نووي مي

 يهشود و يا اينكه در مقابل هم تكرار گردد و در هر بار توبه نمايد، توبه او پذيرفته مي
  باشد. باز توبة ايشان صحيح مي گناهان يك توبه انجام داده باشد

__________________ 

ال ذكر و در مورد تخريج اين حديث قب«باشد. معلق، مرفوع و موقوف، اصطالح سه نوع از حديث مي -2و  1

  »آن توضيح داده شد. مصحح

  باشد. معلق، مرفوع و مرقوف، اصطالح سه نوع از حديث مي -2
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: فليعمل ماشاء«يا  »: هر كاري خواستي انجام دهاعمل ما شئت«گويد:  بيان او كه مي
به اين معناست مادامي كه گناه كني و توبه كني تو را » هر چه بخواهد انجام دهد

  1. »تا آخر گفتار« ،آمرزم مي
د عبارت از توبه نسبت به صحيح است، توبه كامل كه مشمول فالح و رستگاري باش

  فرمايد: تمام گناهان است، همانطور كه خداوند متعال مي

� (# þθç/θ è? uρ ’ n< Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ä3 ª=yè s9 šχθßs Î=ø� è? �   ]31/نور[  

  ».[اي مؤمنان] همگي [زن و مرد] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد«
گردد و تمام گناهان  تمام سيئات مي و بخشايشي است كه موجب كفارتا آن همان توبه
شود و صاحبش را در بهشتي كه نهرهايي در زير آن جاري است، داخل  بدان بخشوده مي

اند را خوار و  و كساني كه با او ايمان آورده� كه خداوند، پيامبر  داند در روزيگر مي
به صاحبان جب دوستي مطلق خداوند نسبت اي است كه مو ذليل نخواهد كرد. و آن توبه

  باشد همانطوري كه شادي و تبسم ذات ايشان را در بردارد.  آنها مي
اي نيست كه فقط صاحبش را از ارتكاب به گناه بازدارد  كامل، توبه يهو باز توب

 اي است كه او را به سوي انجام عبادات و طاعات الهي، التزام به احكام شرعي، التزام توبه
به رعايت آداب ظاهري و باطني، ميان خود و خداي خود و ميان خود و نفس خود و 

دارد تا اينكه رستگاري دنيا و قيامت، كاميابي به  ميان خود و تمام بندگان خدا، وامي
  بهشت و رهايي از آتش جهنم را دريافت نمايد.

به بهشت و نجات كليِ مطلق، كه موجب ورود  يهبنابراين الزم است كه ميان اين توب
نمايد  از آتش است، با توجه جزئي و مقيد كه صاحبش را از يك گناه معين خالص مي

__________________ 
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ولي همچنان سير گناهان ديگر است، تفاوتها قائل شد و هر كدام از اين دو توبه احكام 
  خاص خود را دارد.

  توبه ناتوان و عاجز از گناه -8

ن است كه: وقتي كه ميان گناهكار و آيد اي از جمله سؤاالتي كه در اينجا پيش مي
اسباب گناه مانعي باشد يعني از انجام گناه و معصيت ناتوان باشد به نحوي كه از ارتكاب 

توان مثال  گناه مأيوس گردد، آيا باز هم توبه چنين شخصي صحيح است؟ در اين مورد مي
توبه كند، و يا  زني و شهادت كتمان تهمتاي كه از دروغگويي،  آورد: توبه زبان بريده

توبة زناكاري كه از شهوت و آرزوي زنا باز داشته شده باشد، و با ظلمي كه از حكومتش 
كردن را نداشته باشد و همچنين توبة هر كسي كه  عزل و بركنار شده باشد و توان ظلم

  انگيزة گناه و معصيت از او قطع شده باشد و از ارتكاب گناه مأيوس گردد.
  له دو نظريه دارند:اگويد: مردم در اين مس ورد ميابن قيم در اين م

چنين كسي صحيح نيست، زيرا توبه از آنِ كسي است كه  يهگويند: توب گروهي مي
امكان انجام گناه و يا ترك آن را داشته باشد، چه توبه از چيزهاي ممكن الوقوع است نه 

كردن درياها، و پرواز  و خشكاز چيزهاي محال. بنابراين توبه از انتقال كوهها از مكانشان 
  باشد. به آسمانها و امثال آن، غيرقابل تصور و صحيح و منطقي نمي

اند: توبه عبارت است از مخالفت با خواست نفساني و پاسخ دادن به  و باز گفته
دعوتهاي پروردگار و در چنين حالتي است كه وقوع فعل معصيت و گناه از او ناممكن 

  باشد. نمي
مكره و مجبور به ترك گناه است و  يهعاجز از گناه، همچون توب  يهاند: توب و باز گفته

  طبيعتاً توبه چنين كسي پذيرفته نخواهد شد.
اند: اينكه توبة ورشكستگان و ناتوانان بر گناه فاقد اعتبار باشد، مورد قبول  گفته و باز

رفت و توبة آنان را باشد زيرا كه آنان مورد ستايش قرار نخواهند گ معقول و منقول مي
  گويد: اند. شاعر مي توبه ورشكسته و ناتوان نام نهاده
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  سائال ةورحت عن توبت
  

  وجدتها توبة افالس!  
  

  ورشكستگان است. يهاو توب يهاش سؤال كنم، پي برم كه توب رفتم كه از توبه
وبة اند:نصوص فراوان و روشني در اختيار داريم كه داللت دارند بر اينكه ت و گفته

باشد، سودي  شخص در حال احتضار به دليل اينكه توبة ناچاري است و اختياري نمي
  فرمايد: ندارد. خداوند متعال مي
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شوند،  توبه، نزد خداوند تنها براي كساني است كه از روي ناداني مرتكب گناه مي«
پذيرد و خداوند  شان را مي كنند، اينانند كه خداوند توبه سپس بزودي توبه مي

كنند، تا وقتي كه مرگ يكي از ايشان  و توبه كساني كه گناه مي ،داناي حكيم است
پذيرفته نيست و نيز توبة كساني كه در » ون توبه كردماكن«گويد:  را در رسد مي

  ميرند پذيرفته نخواهد بود، آنانند كه برايشان عذابي دردناك آماده حال كفر مي
  ».ايم كرده

»'s#≈yγpg در اينجا به معني جهالت عمل است. هر چند آگاه به تحريم آن باشد. قتاده »  2¿
اينكه هرگونه عصيان و نافرماني خداوند متعال اجماع دارند بر  �گويد: اصحاب پيامبر مي

به عمد يا غيرعمد جهالت است و هر كسي خدا را نافرماني و عصيان كند، جاهل 
  نامند. مي
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و اما مفهوم توبه از لحاظ معني نزديك به آن: نظر جمهور مفسران بر اين است كه آن 
  قبل از احتضار و در شرف مرگ قرارگرفتن است. هتوب

 يهگويد: قبل از مشاهد قبل از مرگ باشد. ضحاك مي هگويد: يعني توب عكرمه مي
گويند: اينكه قبل از بيماري مرگ و در حال  قابض [ملك الموت] باشد. سدي و كلبي مي

 �روايت شده كه پيامبرب و در مسند و غيره از ابن عمر 1صحت بدن توبه كند.

  فرمايند: مي
__________________ 

گويد: مردم به ظواهر اين اقوال در تفسير آيه و اين احاديث، به  در تعليق اين گفتار مي :رشيد رضا  -1

اندازند و بر  اند و دارند در البالي چنين فهم و استنباطي توبه را به تأخير مي ود مغرور و مفتون شدهخ

ورزند تا آنجا كه آن گناهان در دلهاي آنان رسوخ يافته و با آن انس و  گناهان و معاصي استمرار مي

براي اشخاص نادر و  عادت گيرند و وقتي كه آن معاصي به عنوان ملكه و سرشت آنان در آيد به جز

بسيار توانا، اقالع و بازداشت از گناه معذور بلكه بسيار سخت خواهد بود. معني آيه اين نيست كه توبه 

مقبول و پسنديده كه خداوند پذيرش آن را بر خود الزم گردانده، توبه از آن گناهاني است كه شخص تا 

باشد، به استمرار و اصرار آن گناهان مشغول قبل از غرغره مرگ اگرچه به چند ساعت و يا چند دقيقه 

�ÏΒ 5=ƒÌ«از نزديك، «باشد، بلكه منظور  s%« ، نزديك به گناه كه مانع از اصرار آن باشد همانگونه آيه

ديگري بيانگر آن است. و شايد منظور عكرمه و ضحاك و امثال آنان توافق با حديث بوده باشد كه 

پذيرد يعني به فرض توبه  ه جان به غرغره گلوي او نرسيده باشد ميخداوند، توبه گناهاكار را مادامي ك

ايشان در هر وقت و زماني، حتي قبل از آوان غرغره و مشاهده قابض توبه او پذيرفته است. چنين 

توجيهي با آيه منافات ندارد. زيرا كه انسان چه بسا قبل از غرغره از گناهي كه بتازگي و نزديك به 

باشد، توبه كند و خداوند توبه ايشان را بپذيرد و اين فرق دارد با كسي كه چنان در گناه  غرغره انجام داده

و معصيت اصرار ورزيده كه اگر توبه كند نتواند نسبت به اصالح مافات بپردازد تا اين آيه قرآني بر آن 

ÎoΤ’ �شامل گردد Î)uρ Ö‘$ ¤�tós9 yϑÏj9 z>$ s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $[s Î=≈ |¹ §Ν èO 3“ y‰tF ÷δ ] خالصه منظور اين است 82.[طه/� #$

كه استمرار بر گناه و به تأخيرانداختن توبه بسيار خطرناك است، اگرچه توبه در هر زمان صورت گيرد 

ميرد لذا مغروران و متساهلين بايد بسيار آگاه  قابل پذيرش است، زيرا انسان بر آن حالتي كه بوده مي

  باشند.
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  ر)ل توبة العبد ما لم يغرغبن اهللا يقإ(
پذيرد مادامي كه به خرخر دمِ مرگ  خويش را مي يهبند هخداوند توب«

  ».نرسيده باشد
  به طريق مرفوع روايت شده كه: �ابوهيثم، از ابوسعيد دراج، از ،ديگر يهنسخو در 

أجسادهم، رواحهم في أدامت  غوي عبادك ماأبرح أ عزتك الإن الشيطان قال: و (
  .1)لهم ما استغفروني غفرأأزال   اع مكاني الارتفلي و جالفقال الرب عزوجل: وعزتي و 

شيطان گفت: پروردگارا! به عزت تو سوگند، بندگان تو را تا زماني كه روح «
در بدن دارند، گمراه خواهم كرد. سپس پروردگار متعال فرمود: به عزت و 
جالل و مقام بلندم، هر وقت بندگانم از من طلب آمرزش كنند آنان را 

  ».خشيدخواهم ب
از نزديك. و اما »: من قريب«كننده در راستاي  پس اينگونه است كه وضعيت توبه

اي  هنگامي كه تائب به حال احتضار مرگ افتد و بگويد: اكنون توبه كردم! چنين توبه
اش در حال اضطرار و ناچاري بوده نه اختيار. و آن، مانند  پذيرفته نخواهد شد، زيرا توبه

عد از طلوع آفتاب از مغرب و در روز قيامت هنگامي كه قهر و توبه كسي است كه ب
  عذاب الهي را مشاهده كند، توبه كند.

حقيقت توبه عبارت است از بازداشتن نفس از  :گويند اي اين است كه: مي دليل عده
باشد و بازداشتن هم بايد از يك عمل مقدور باشد. اما  افعالي كه متعلق نهيِ شارع مي

از امور محال غيرمنطقي و نامعقول است. و دليل ديگر آنان اين است كه:  بازداشتن نفس
آيد مگر تحصيل آن  توبه عبارت از ترك گناه است و چنين چيزي به تصور و انديشه نمي

خواهد بود كه: تائب قصد ممكن و در حيطه اختيار تائب باشد. آن وقت توبة او چنين 
شته باشد، لذا قصد جازم بر اعمال غيرمقدور، جازم و قطعي بر ترك افعال مقدور را دا

__________________ 

  باشد بويژه در روايت از ابوهيثم. ز روايت دراج است و آن ضعيف ميحديث ضعيف است زيرا ا -1
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باشد و ترك او در چنين مواردي اجباري و ضروري خواهد بود، و غيرمقدور  محال مي
كوهها و امثال آن  فاقد قصد و اراده است و آن همانند ترك پرواز به آسمان و يا انتقال

  باشد. مي
وبه چنين كسي صحيح، باشد اين است كه ت نظر دوم: كه نظريه صواب و راجح مي

باشد و از جمله مقدورهاي آن  ممكن، بلكه واقعي است زيرا در بردارندة اركان توبه مي

پشيماني توبه « )الندم توبة(يكي پشيماني است. و در مسند از طريق مرفوع بيان شده كه: 
ن د، ايركردن انسان به نفس خود، انجام گي كه پشيماني بر گناه و سرزنش پس وقتي »است

شود بنابراين چگونه رواست كه با شدت پشيماني از گناه و  خود به عنوان توبه تلقي مي
سرزنش نفس، بويژه هنگامي كه آن، همراه با گريه، خون و بيم باشد و تائب عزم قطعي 

بود، آن را انجام  بود و فعل در توان و مقدور او مي نمايد و در نيتش باشد كه اگر سالم مي
  باشد؟ ييم و در چنين شرايطي بگوييم باب توبه برايشان مسدود ميداد، بيا نمي

هنگامي كه خداوند، كسي را كه از انجام عبادت ناتوان و عاجز است ولي با نيت 
دهندة آن  صحيح و خالص قصد انجام آن عبادت را داشته باشد، ايشان را به منزلة انجام

  شده است: عبادت قرار داده همانطور كه در حديث صحيح وارد
  .1ذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيمًا)إ(
اي بيمار شود و يا به مسافرت رود براي آنچه كه در هنگام  وقتي بنده«

  ».شود تندرستي و اقامت در منزل انجام داده است، نوشته مي
  فرمايد: مي �و در حديث صحيح باز روايت شده كه پيامبر خدا

كم، قالوا: وهم ال كانوا معإ ادياً قطعتم و  المًا ما سرتم مسيرًا و قواأ ن بالمدينةإ(
  .2)هم بالمدينة، حبسهم العذربالمدينة؟ قال: و 

__________________ 
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هيچ دينه مرداني هستند كه شما هيچ مسيري را طي نكرديد و در در م«
ودايي سير ننموديد مگر اينكه آنان با شما بودند. اصحاب گفتند: با وجود 

فرمود: با وجود اينكه در مدينه هستند، و  عهستند. حضرت  اينكه در مدينه
  ».جز عذر، آنها را ازهمراهي با ما باز نداشت

و از اين نمونه احاديث فراواني هست. بنابراين وضعيت عاجز و ناتوان از گناه و 
بود  مجبور به ترك آن در صورتي كه در قصد و نيت او باشد كه اگر براي او ممكن مي

دادن چنين كسي را به منزلة كسي كه با اختيار خود گناه را  آن را ترك كند قراراختياراً 
  تر است.  ترك كند، اولي و شايسته

توضيح اينكه: مفسدة گناه كه تهديد عذاب الهي را در بر دارد، يك بار از قصد و نيت 
اجز از ولي در مورد شخص ناتوان و عگيرد.  ت مياآن و يك بار از انجام خود گناه، نش

گناه منشاء مفسده، هم از جنبه عمل و هم از جنبة نيت معدوم است و عذاب خداوند 
  باشد. تابع مفسده مي

و باز اگر شخصي از انجام گناه ناتوان بود ولي آرزوي آن را داشت و آن را بخواهد و 
ام به بود، اقد دوست داشته باشد كه درگناه بيفتد و نيت درونيش اين باشد كه اگر سالم مي

ايشان عبارت از دست برداشتن از اين دوست  يهنمود، در آن صورت توب انجام آن مي
داشتن و خواهش دروني و حزن در مقابل ترك آن است، لذا وقتي كه اصرار در حق 
چنين كسي قطعاً متصور باشد نسبت به ضد آن كه همان توبه از گناهان است باز متصور 

ر دومي نسبت به تصور اولي امكان بيشتري دارد و اين واضح و خواهد بود، و اين تصو
  هويدا است.

ميان توبه چنين كسي در چنين شرايطي با توبة كسي كه در حال احتضار و ورود به 
جهان آخرت است فرقها و تفاوت است. زيرا كه با مشاهده ملك الموت و انتقال ايشان 

ت توبه مشروط به زمان تكليف است. شود، و صح به سراي قيامت، تكليف از او قطع مي
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و تكليف از عاجز و ناتوان قطع نخواهد شد و مشمول اوامر و نواهي پروردگار خواهد 
بود، بنابراين ممانعت و بازداشتن خود از آرزو و دوست داشتن گناه و تأسف بر فوت آن، 

ني است. واهللا بي انجام آن، قابل تصور و پيشو تبديل آن به پشيماني و اندوه نسبت به 
  اعلم

*    *    *  

آيا اگر كسي از گناه توبه كند به همان درجه و حالت قبل از گناه باز خواهد 

  گشت؟

جمله سؤالهايي كه در اينجا وارد شده اين است كه: شخص گناهكار هر گاه از  از
ت يا گناهش توبه كند آيا به همان درجه و حالت قبلي كه فاقد گناه بوده، باز خواهد گش

  خير؟
  گويد: علما در آن اختالف دارند: مي رحمه اهللا ابن قيم

: به حالت سابق كه گناه نداشته، باز خواهد گشت، زيرا توبه، گناهان گويند گروهي مي
گردد كه اصالً گناه نكرده است، و درجه و مقام  برد و شخص چنان مي  را كامالً از بين مي

ايمان و عمل صالح است لذا با توبه به همان حالت  او چنين اقتضا دارد كه او مقرون با
  بازخواهد گشت.

ه، يك حسنة بزرگ و عمل صالحي است، وقتي اند: توب و در تأييد اين سخن گفته
توبه موجب  هكسي به خاطر گناه و معصيت از شأن و مقامش كاسته شده، عمل حسن

وط كند ولي داراي جبران آن خواهد شد. مثال اين مانند كسي است كه در چاهي سق
دوست مهرباني باشد كه ريسماني را به سوي او پايين اندازد تا به وسيلة آن به حالت و 

همنشين صالح و برادر  جايگاه اوليش باال آيد، بنابراين توبه و عمل صالح همانند اين
  1.مهربان است

__________________ 
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زيرا گويند: چنين شخصي به درجه و حالت اوليش بر نخواهد گشت،  گروه ديگر مي
باشد بلكه پيوسته در صعود است، به سبب ارتكاب  انسان در حالت توقف و ايستايي نمي

گناه، تنزّل و پايين آمده، لذا وقتي كه توبه نمايد، آن مقدار استعداد و ترقي و صعود كه در 
  گردد. نهاد او بوده از او ناقص مي

اهي يكنواخت حركت اند: مثال اين همانند دو مردي است كه با هم در ر و گفته
حركت باز  افتد كه به عقب برگردد و يا از كنند، سپس براي يكي از آن دو اتفاق مي مي

ماند در حالي كه همسفرش پيوسته در سير و صعود است. لذا وقتي كه اين دوست به 
عقب برگشته و يا توقف نموده بخواهد كه به مسير قبلي ادامه دهد و در پي دوستش به 

قطعاً به او نخواهد رسيد زيرا كه اين بازمانده هر مقدار حركتي را طي نمايد  حركت آيد،
  همسرش مراتب بيشتري را پيموده است.

اند: نفر اولي با نيروي ايمان و عمل در حركت است و هر اندازه پيش رود،  و باز گفته
شود ولي آن شخص دومي كه توقف نموده و يا به عقب  نيرويش بيشتر و بيشتر مي

ت، اگر بخواهد به وسيلة توبه بازگردد و در همان مسير اولي به حركت خود برگشته اس
ادامه دهد به خاطر آن مقدار توقف و برگشت به عقب، حركت و ايمان او ضعيف و 

  ُكندتر خواهد بود.
گفت: نظر صحيح  شنيدم كه در ضمن بيان اين اختالف، مي :از شيخ االسالم ابن تيميه

گردند، و  كنندگان به حالت و درجة قبلي خود بر نمي توبهگروهي از بر اين است كه 
گردند و گروهي به درجه و مقام برتر از قبل خود باز  گروهي به مقام درجة قبلي برمي

  بعداز توبه بهتر از حالت قبل از گناه بود. �روند و حضرت داود گردند و فراتر مي مي
ائب و همچنين به جديت، تالش، عزم، گويد چنين عملي به حالت و وضعيت ت و مي

اراده و ترس او بستگي دارد. اگر شخص تائب بهتر و نيكوتر از آنچه قبل از گناه در وي 
الت و وضعيت او همانند دوران حرسد و اگر  بوده، شود، به درجه و مقام برتر از آن مي
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تر از آن باشد به  نقبل از گناه باشد، به عين همان حالت برگشت خواهد نمود. و اگر پايي
گردد. آنچه بيان شد به عنوان  تر مي درجه و حالت اوليش نخواهد رسيد بلكه از آن پست

  1فصلِ نزاع در اين مسأله قرار گرفت.
مثال اين مورد همچون مردي است كه از خانه براي رسيدن به نماز در صف اول 

پشت بر او ظاهر  كند و از راهش منحرف نمي شود ولي مردي از جماعت، حركت مي
دارد تا از رسيدن به نماز به  گيرد و مقداري او را از حركت باز مي گردد، لباسش را مي مي

  . اين مرد در اينجا دو حالت را دارد:تأخير افتد
اول: اينكه خود را با او مشغول سازد تا نمازش را دست رود و به قضا افتد، اين شيوه 

  كنندگان است. غيرتوبه
رهاند تا وقت نمازش  كشاند و خود را از دست مي او را به سوي خود مي دوم: اينكه

  از دست نرود. سپس براي اين مرد كه خود را خالص نموده سه حالت وجود دارد:
حالت اول: اينكه راه رفتنش را تند و سريع گرداند، شايد بتواند توقف پيش آمده را به 

  استة خود و يا بيشتر از آن برسد.وسيلة چنان حركتي جبران كند و چه بسا به خو
  حالت دوم: اينكه همانند حركت قبليش به راه خود ادامه دهد.

حالت سوم: اينكه آن مقدار وقفه موجب سستي و تنبلي او گردد، و در نتيجه فضيلت 
صف اول نماز و فضيلت نماز جماعت و اول وقت را از دست دهد. بنابراين حالت 

  باشد. ت خود اينگونه ميكنندگان در مسير حرك توبه

  تائب صادق و مخلص؟ كدام يك بهتر است: مطيع فرمانبردار يا

شود، اين سؤال است كه آيا شخص  از سؤالهاي مهم ديگري كه در باب توبه مطرح مي
مطيعي كه مرتكب گناهي نشده، بهتر است يا گناهكاري كه با توبة خالص و نصوح به 

 سوي پروردگارش برگشته است؟

__________________ 
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  گويد علما در اين باره اختالف دارند: يم ميق ابن
گويند: كسي كه گناه نكرده بر كسي كه گناه كرده و توبة نصويح انجام   گروهي مي

  داده، برتري دارد. به چند دليل: 
ترين آنان نسبت به پروردگار خود  مطيع  ترين خلق نزد خدا، ترين وفاضل اول ـ كامل

تر است بنابراين آن  تكب گناه نشده از ديگران مطيعباشد و طبيعي است كسي كه مر  مي
  بهتر و فاضلتر است.
شخص گناهگار به گناه اشتغال داشته، شخص مطيع چند مرحله از  هدوم ـ در زماني ك

  او سبقت گرفته، بنابراين مقام و درجة مطيع از عاصي تائب بيشتر است.
ت شخص را محو سازد و به ـ هدف و غايت از توبه اين است كه گناهان و سيئا  سوم

مقام كسي كه گناه نكرده نايل آيد. پس تالش او در زمان معصيت نه به نفع و نه به زيان 
او بوده، لذا سعي و تالش او كجا و سعي و تالش كسي كه پيوسته در كسب منفعت بوده 

  كجا؟
در گيرد، بنابراين  ـ خداوند بر معصيت و مخالفت اوامرش بر بنده خشم مي  چهارم

ه شخص مطيع ربودن آن شخص به گناه نصيبش خشم خداوند بوده ولي به مدت مشغول
  رضايت پروردگار بوده است.

پنجم ـ گناه به منزلة نوشيدن سم است و توبه به منزلة پادزهر و داروي آن است. 
اي كه بعد از  ي و عافيت دائمي بهتر است ازسالمتيآورد و سالمت طاعت سالمتي به بار مي

دوره بيماري و مصرف داروهاي مختلف حاصل آيد. چنين فردي سالم است ولي  يك
  بدن رنجوري دارد.

  باشد و ميان سه حالت قرار دارد: ششم ـ گناهكار در معرض خطر شديد مي
  احتمال نابودي و هالك به وسيلة نوشيدن سم و پادزهر. -1
 از دست دادن نيرو و توان جسمي اگر از مرگ نجات يابد. -2
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  ت نيرو و توانش همانند قبل و يا بهتر از آن.بازگش -3
باشند و قسمت سوم شايد بسيار نادر باشد، زيرا كه از  بيشتر همان دو قسم اولي مي

رود كه به عافيت و  يك طرف ضرر و زيان نوشيدن سم قطعي و يقيني است و اميد مي
سم را  تندرستي دست يابد و آن نسبت به اولي اندك است، برخالف كسي كه اصالً

  ننوشيده است.
هفتم ـ شخص مطيع بر بستان طاعت و عبادتش دژ و حصار محكمي قرار داده كه 

يابد، لذا ثمر، شكوفه، سبزي و طراوت باغ اطاعت پيوسته در رشد و  دشمن به آن راه نمي
باشد، ولي باغ شخص گناهكار، ترك و شكاف برداشته و قابل نفوذ دشمن گشته  نمو مي

  است.
اگر دشمن در شخص گناهكار طمع كند به خاطر ضعف علم و ارادة او است  ـ  هشتم

  اند. و به همين خاطر به شخص گناهكار جاعل گفته
اجماع دارند بر اينكه هر چيزي كه باعث عصيان  �گويد: اصحاب پيامبر خدا قتاده مي

 �خدا گردد، جهالت است و به همين خاطر خداوند متعال در مورد حضرت آدم
  :فرمود

� öΝs9 uρ ô‰ ÅgwΥ …çµ s9 $ YΒ÷“ tã �  ]115/طه[  
  ».براي او عزمي استوار نيافتيم«

  فرمايد: و در مورد ديگري مي

� ÷�É9 ô¹$$ sù $yϑx. u�y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yèø9 $# z ÏΒ È≅ ß™”�9   ]35احقاف/[  � #$
  ».پس همانگونه كه پيامبران نستوه، صبر كردند، صبر كن«

كامل، ايمانش استوار گردد، دشمن در او طمع  اش قوي، عملش ولي هر كس اراده
  تر از ديگران است. نخواهد كرد و اين بهتر و خوب

گذارد كه آن يا هالك و نابودي كامل  نهم ـ گناه و معصيت بناچار اثر بدي بر جاي مي
عفو و مغفرت قرار  ه به دنبال آن شخص يا موردكو يا عذاب و مجازات  ،را در بردارد
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آيد و تضعيف  درجه و مقام او پديد مي در و يا نقصاني ،دشو ل بهشت ميگيرد و داخ مي
گر در راستاي زدودن و پوشاندن اين  و كاهش نور ايمان وي را در پي دارد. و كار توبه

  در راستاي ازدياد و افزودني و باالرفتن مقام ومنزلت او است. آثار است. ولي كار مطيع
بود؛ زيرا كه در  �وان نافله، مخصوص رسول خدابه عن» قيام الليل«به همين خاطر 

نمود و عمل كسانِ ديگر در جهت تكفير  ازدياد مقام و درجات تالش و كوشش مي
  پس اين كجا و آن كجا؟ باشد و سيئات ميگناهان 

دهم ـ شخص مورد قبولِ خداوند همان بندة مطيعي است كه با تمام اعمالش به سوي 
ه طاعات و عبادات بندة مطيع افزون گردد به همان انداز او در حركت است. و هر انداز

گردد و اين شخص مطيع به منزله مسافري است  تر مي كسب و سعي او عظيم تر و افزون
اش  اش را كسب كند. و باز با سرمايه اش به تجارت پردازد و ده برابر سرمايه كه با سرمايه

باز اش منفعت برد و براي بار سوم  ايهدر جهت تجارت به سفر پردازد و باز ده برابر سرم
اش به مسافرت رود و ده برابر دارائيش نفع برد و هكذا چهار بار، پنج بار، شش  با سرمايه

بار و ... پس اگر يك بار از مسافرت بازماند و نرفت، به اندازة تمام آن سودي كه به 
  دست آورده و يا شايد بيشتر از آن از دستش خارج شود.

   *   **  
اند، اگرچه حسنات و فضايل مطيع  گروه مقابل، شخص تائب را بر مطيع ترجيح داده

كننده بر شخص مطيع به چند وجه است از  دانند و اين برتري توبه را بيشتر از آن مي
  جمله:

ترين عبادتها نزد خداست زيرا كه  وجه اول: عبادت توبه از محبوبترين و گرامي
  دارد.  ت ميكنندگان را دوس خداوند توبه

وجه دوم: توبه نزد خداوند متعال داراي مقامي است كه ساير طاعات آن را ندارند به 
اي از بندگانش به سوي  گردد از اينكه بنده همين خاطر خداوند متعال بسيار خوشحال مي
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او توبه كند و اين فرح و سرور خداوند در هيچ يك از عبادات بجز توبه وارد نشده است 
كننده بر جاي  ت كه اين شادماني خداوند تأثير به سزايي در روح و قلب توبهو واضح اس

  ايد.ي، آنچنان كه در توصيف نگذارد مي
وجه سوم: در توبه، ذلت، خواري، شكستگي، فروتني و تملّق به درگاه خداوند وجود 

اير دارد كه آن از بسياري از اعمال ظاهري نزد خدا خوشايندتر و محبوبتر است. و اگر س
عبادات در مقدار و كميت بر عبادت توبه زيادي و فزوني داشته باشند، ذلت و شكسته 

  نفسي در پيشگاه خداوند روح عبادت و مغز آن را دريافت نموده است.
كننده به مراتب ذلت و فروتني در پيشگاه خداوند از همه  وجه چهارم: دستيابي توبه

ضع فقر، عبوديت، محبت و ... با كسي كه مرتكب تر است، زيرا كه او در توا بيشتر و كامل
گناه نشده مشاركت دارد ولي از آن طرف با شكستن قلبش به سبب معصيت از او برتري 

ش را هنگام خواري و  هيافته است و خداوند متعال، بهترين موقع نزديكي با بند
خدايا «گفت:  يشكستگي بنده قرار داده است. چنانكه در اثر اسرائيلي وارد شده كه م دل

و به اين خاطر نزديكترين موقعيتي كه بنده با ». شكستگانم فرمود: نزد دلتو را كجا يابم؟ 
خداي خودش دارد موقعي است كه به سجده رود؛ زيرا سجده نهايت تواضع و شكستگي 

  در پيشگاه خداوند را در بر دارد.
يع گردند، به و شايد همين داليل بتواند موجب برتري شخص تائب بر شخص مط

  اش نصوح و صادقانه باشد كه به جبران مافات بپردازد واهللا اعلم بالسرائر. شرط آنكه توبه
*   *   *  

  پذيرش توبه -9

كسي كه در آيات قرآن و احاديث نبوي و آثاري كه از صحابه وارد شده، انديشه و 
كنند. بر  لت ميتأمل كند، براي او روشن خواهد شد كه اين متون و نصوص به روشني دال

اينكه هر كسي نزد خداوند توبه كند و تمام شرايط توبه را به جا آورد، قطعاً خداوند 
شدنِ شخص كافر، هنگامي كه در اسالم  متعال توبة او را خواهد پذيرفت. همانند مسلمان
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شود و اين، نظر جمهور دانشمندان  آوردنش صادق و خالص باشد، قطعاً پذيرفته مي
  اي دارد. ت، اگرچه بيان ابن عبدالبر داللت بر اجماع چنين نظريهاسالمي اس

اند: پذيرش توبه تائب از جانب پروردگار قطعي نيست بلكه اميد آن  بعضي گفته
رود و صاحب توبه اگرچه توبه هم كرده باشد باز تحت مشيت الهي است، و به اين  مي

  نمايند: آيه استدالل مي

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$t±o„ �    
  ]48/نساء[  

بخشايد و غير از آن را براي  مسلماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي«
  ».بخشايد هر كه بخواهد مي

عال تمامي گناهان را تحت اراده و مشيت خود قرار داده است. و چه تلذا خداوند م
بكار رفته باشد، » لعل«و » عسي«ن به آياتي كه قرآن در آنها ادات رجا مانند بسا آنا

  اند. مانند: استدالل نموده

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθç/θè? ’n< Î) «! $# Zπt/ öθ s? %�nθ ÝÁ ‾Ρ 4 |¤ tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïe�s3 ãƒ 

öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ �  ]8/تحريم[  

ايد به درگاه خدا توبه راستين كنيد، اميد است خدا  آوردهاي كساني كه ايمان «
  ».بديهايتان را از شما بزدايد

  و يا:

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθç/θè? ’n< Î) «! $# Zπt/ öθ s? %�nθ ÝÁ ‾Ρ 4 |¤ tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïe�s3 ãƒ 

öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ �  ]/8تحريم[  

به درگاه خدا توبه راستين كنيد، اميد است خدا  ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  ».بديهايتان را از شما بزدايد



    

  173    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

  و يا:

� $ ¨Βr' sù tΒ z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $[s Î=≈|¹ # |¤ yè sù βr& šχθä3 tƒ zÏΒ šÏ⇔ Î=ø� ßϑø9 $# �    

  ]67/قصص[  
و اما كسي كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته بپردازد اميد كه از «

  ».تگاران باشدرس
  و يا:

� (# þθç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# $ �èŠÏΗsd tµ•ƒ r& šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ä3ª=yè s9 šχθ ßsÎ=ø�è? �   ]31/نور[  

  ».يد كه شايد رستگار شويدكدا توبه ناي مسلمانان همه بسوي خ«
  و يا:

� tβρã� yz# uuρ (#θ èù u�tIôã $# öΝÍκÍ5θ çΡ ä‹Î/ (#θäÜ n=yz Wξyϑtã $ [sÎ=≈|¹ t�yz#u uρ $ �⁄ÍhŠy™  |¤ tã ª! $# 

βr& z>θ çG tƒ öΝÍκö� n=tã �  ]102/توبه[  

و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با كار ديگري «
  ».اند، اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد كه بد است درآميخته

مقتضي پشيماني آيه، در ارتباط با حقوق توبه كننده است، كه اعتراف به گناه   ظاهر اين
  فرمايد: روايت شده كه مي �از آن گناه و در حديث عايشه از پيامبر خدا

  ١ف بذنبه ثم تاب تاب اهللا عليه)ذا اعتر إن العبد إ(
بنده هنگامي كه به گناهش اعتراف نمايد سپس توبه كند، خداوند توبه او «

  ».پذير را مي
كند؛  طع پذيرش داللت نمينظر صحيح همان قول اكثريت است. اين آيات بر عدم ق

زيرا اگر شخص بخشنده مورد طمع واقع شود امور شخص مطيع را قطع نخواهدكرد. 
 از جانب خداوند براي وجوب است. علي» عسي«گويد:  مي باينجاست كه ابن عباس

__________________ 

  .6/196] احمد: 2770] مسلم [4750] [4141روايت از بخاري [ -1
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و پاداش ايمان و عمل صالح باز  1ه است.دنقل نمو بابن ابي طلحه آن را از ابن عباس
كند. در اين آيه هم خداوند  بودن داللت نمي رد شده كه بر غير مقطوعوا» عسي«به لفظ 

  فرمايد: متعال مي

� $ yϑ‾Ρ Î) ã�ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈|¡ tΒ «! $# ôtΒ š∅ tΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ$# tΠ$ s% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

’ tA# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† āω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù y7Í×‾≈s9 'ρ é& βr& (#θçΡθ ä3tƒ zÏΒ 

šÏ‰tFôγßϑø9   ]18توبه/[  � #$

كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و  آباد مي  مساجد خدا را تنها كساني«
اند. پس اميد است كه اينان از  از خدا نترسيده نماز برپا داشته و زكات داده و جز

  ».يافتگان باشند راه
  :هو اما آي

� ã�Ï� øótƒuρ $tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$ t± o„ �  )48/نساء(  
  ».بخشايد و غير از آن را [شرك] براي هر كه بخواهد مي«

خواهد او را بيامرزد همانگونه كه  مي دپس تائب از جملة كساني است كه خداون
  خداوند در چند مورد از آيات قراني بر آن خبر داده است.

  خداوند پذيرفتني است هتوبه قطعاً از ناحيه وعد -10

نيست كه هر گاه تمامي اركان و اجزاي توبه و آنچه بدان وابسته است به طور شكي 
عال برحسب وعده و تكامل انجام پذيرد و شرايط آن فراهم شود قطعاً نيز خداوند م

  سّنتش در ميان مخلوقات، پذيرفتني است.

__________________ 

به طريق مرسل بيان  ب] و علي بن ابي طلحه به روايت از ابن عباس1655روايت كرده [ ابن جرير -1

  كرده كه زيرا ايشان نديده است.
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  فرمايد: راجع به وعدة خداوند متعال توصيف خود ايشان است كه مي

� Ì�Ïù%yñ É=/Ρ ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É>öθ −G9   ]3/غافر[  � #$
  ».پذير است بخش و توبه گناه«

  فرمايد: و يا اينكه مي

� uθèδ uρ “Ï% ©!$# ã≅t7ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô tã  Íν ÏŠ$ t7Ïã (#θ à� ÷ètƒuρ Çtã ÏN$t↔ Íh‹¡¡9 $# ãΝn=÷è tƒuρ $ tΒ 

šχθè=yè ø� s? �  ]25/شوري[  
گذرد و  و از گناهان در ميپذيرد  و اوست كسي كه توبه را از بندگان خود مي«

  ».داند دهيد مي آنچه انجام مي
  فرمايد: و باز مي

� óΟ s9r& (# þθ ãΚn=÷è tƒ ¨βr& ©!$# uθèδ ã≅t7ø) tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ôtã  Íν ÏŠ$ t7Ïã ä‹ è{ù' tƒuρ ÏM≈s% y‰ ¢Á9 $# āχr& uρ 

©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm   ]104/توبه[  � �9$#§
پذيرد و صدقات را  ز بندگانش توبه را مىاند كه تنها خداست كه ا آيا ندانسته«

  ».پذير مهربان است گيرد، و خداست كه خود توبه مى
است » تواب«لذا در بيان اين آيات مشخص گرديد كه يكي از اسماي حسني خداوند 

 هنمايد تا توبة او را بپذيرد. بنابراين هر توب كردن موفق مي كه شخص گناهكار را براي توبه
توبه از سوي پروردگار است: توبة اول براي هدايت و توفيق است و توبة  بنده شامل دو

  دوم براي پذيرش آن.
ام، لذا اگر توبه كنم  من گناهان و معصيتهاي فراواني كردهمردي به رابعه گفت: 

پذيرد؟ در جواب گفت: خير، اگر خداوند به تو توفيق توبه داد،  مرا مي يهخداوند توب
  نمايد: قرآني مي هبه اين آي  پذيرد اينجاست كه رابعه اشاره و ميكني  آنوقت توبه مي

� ¢Ο èO z>$ s? óΟ ÎγøŠn= tæ (# þθç/θçFu‹Ï9 �  ]118/وبهت[  

  ».آنان را براي توبه موفق گردانيد تا توبه كنند«
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  خداوند متعال است. ه از جانبتوبتوفيق  يهآنان ثمر هسپس توب
مغفرت الهي را  يهاند: من غص الح گفتهبه همين دليل است كه بعضي از انسانهاي ص

 يهتوبه را دارم! و آن به اين جهت است كه مغفرت و آمرزش نتيج يهندارم بلكه غص
  فرمايد: قطعي توبه است، همچنانكه خداوند متعال مي

� ö≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# 

ã� Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à� tóø9 $# ãΛÏm §�9     ]53[زمر/  � #$
ايد، از رحمت خود نوميد   روي روا داشته بگو اي بندگانِ من كه بر خويشتن زياده«

آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان  نشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي
  ».است

ان، حتي شرك، كفر به خدا و به پيامبران خدا و ... را به وسيلة توبه خداوند تمام گناه
  فرمايد: اي كه از جانب خود ذات او نشأت گرفته همانگونه كه مي آمرزد، با توبه مي

� ≅è% zƒÏ% ©# Ïj9 (#ÿρ ã�x� Ÿ2 β Î) (#θ ßγtG⊥ tƒ ö� x�øó ãƒ Ο ßγs9 $̈Β ô‰s% y#n=y™ �  /38[انفال[    
ند بگو: كه اگر باز ايستيد آنچه گذشته است برايشان ا به كساني كه كفر ورزيده«

  ».شود آمرزيده مي
اگر شخص از آن توبه كند و از آن  است حتي كفر ارتداد كه بدترين انواع كفر

شود همانطور كه خداوند  بازگشت نمايد، توبة او پذيرفتني است و گناهانش محو مي
  فرمايد: مي

� y#ø‹x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρ ã� x�Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A,ym 

ãΝèδ u !%ỳ uρ àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘ öθs) ø9$# tÏϑ Î=≈©à9 $# ∩∇∉∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨βr& 

öΝÎγø‹n=tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ tÏèyϑ ô_ r& ∩∇∠∪ t Ï$ Î#≈yz $ pκ� Ïù Ÿω ß#¤� sƒ ä† 
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ãΝßγ÷Ζtã Ü># x‹ yèø9 $# Ÿω uρ öΝèδ tβρ ã� sàΖãƒ ∩∇∇∪ āω Î) tÏ% ©!$# (#θç/$s? . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

(#θ ßs n=ô¹ r& uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θ à� xî íΟŠÏm§‘ �  ]89- 86/آل عمران[(  

كند؟ با آنكه  چگونه خداوند قومي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند هدايت مي«
مد و خداوند آشهادت دادند كه اين رسول بر حق است و برايشان داليل روشن 

ند. آنان، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان ك قوم بيدادگر را هدايت نمي
در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذاب از ايشان و مردم همگي برايشان است 

كاسته گردد و نه مهلت يابند، مگر كساني كه پس از آن توبه كنند و درستكاري 
  ».[پيشه] نمودند كه خداوند آمرزندة مهربان است

رغم جرائم بزرگي كه مرتكب شده و بدان مستوجب لعن و  خدا علي يهبنابراين بند
تمام مردمان شده، ولي باز باب توبه به روي آنان بسته نشده، كه  نفرين خداوند، مالئكه و

پذيرد، زيرا خداوند بخشنده و مهربان است. و  هرگاه توبه كردند، خداوند توبة آنان را مي
مقتضاي اسماء و صفات ذات خداوندي است كه چنين كساني را در بر گيرد. اگر خدا 

  كند اگر خداوند به او رحم نكند؟! و رحم ميآمرزد؟! و چه كسي به ا نيامرزد چه كسي مي
آيات قران در اين باره فراوان است و همه در بردارندة وعدة خدوند نسبت به مغفرت 
و آمرزش بندگان و پذيرش توبه است و وعدة خداوند حق و قطعي است آنجا كه 

  فرمايد: مي

� tβ%x. uρ ß‰ôãuρ ’ În1 u‘ $y) ym �  )98/كهف(  
  ».ق استپروردگارم ح هو وعد«

� y‰ôãuρ «! $# ( Ÿω ß#Î=øƒ ä† ª!$# çν y‰ôãuρ �  )6/روم(  
  ».ندك اش خالف نمي خداست، خدا به وعده يهوعد«

روايت شده اين مطلب را مورد تأكيد قرار  �و باز احاديثي كه از پيامبر گرامي
  دهند از جمله: مي
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، َويـَْبُسُط َيَدُه ِبالنـَهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء لنـَهارِ ِإن اللَه يـَْبُسُط َيَدُه ِباللْيِل لَِيُتوَب ُمِسيُء ا(

  .1)اللْيِل َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبَها

گستراند تا توبه كسي را كه در روز  شب مي درخداوند دست خويش را «
گستراند تا توبه  روز مي درگناه كرده، قبول نمايد. و دست خويش را 

  ».پذيرد تا آفتاب از مغرب طلوع كندگناهكار شب را ب
گستراندن دست كنايه از درخواست توبه است و طلب درخواست، رساتر و باالتر از 

باشد. هر طالبي قابل است ولي الزم  تر مي پذيرش آن چيز است. زيرا طالب از قابل بليغ
  نيست كه هر قابلي طالب باشد.
  فرمايد: مي �ه پيامبركند ك روايت مي �و باز ابن ماجه از ابوهريره

  .2)تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اهللا عليكم حتى(لو أخطاتم 

آسمان برسد و سپس توبه كنيد،   اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به«
  ».پذيرد خداوند توبة شما را مي

اين است آنچه كه متعلّق به توبه بود از ناحية وعده خداوند متعال كه در قرآن و بر 
  زبان پيامبرش بيان داشته است.

  توبه از ديد سنّتهاي الهي، پذيرفتني است

و اما پذيرش توبه از جهت سنّتهاي خداوند در ميان مخلوقات و آنچه اين هستي از 
لحاظ شبكة اسباب و مسببات بر آن استوار است، چه هر كس به اين سنتهاي الهي و 

گاه نور توبه واهد دانست كه بدرستي هرآنها آگاه باشد، خ راههاي ثبات و ناپايداري

__________________ 

  ] الباني1871] و صحيح جامع [2759صحيح مسلم [ -1

  ] آن را حسن دانسته است.5235جامع الصغير با شماره [ -2
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زدايد، و يا آب و صابون چركها و كثافات را از بين  بدرخشد، تاريكيهاي شب را مي
  كند. برد و چنانچه صيقل، زنگ آهن را محو مي مي

سوزاند، و نور نيكي،  وغبار گناه را مي اند: آتش پشيماني گرد و به همين خاطر گفته
زدايد، و تاريكي معصيت در برابر نور حسنات تابِ  اي قلب ميتاريكي گناه را از سيم

توبه با شرايطش انجام گرفته ولي  همقاومت نخواهد داشت. و هر كسي گمان برد ك
پذيرفته نشده همانند اين است كه گمان برد خورشيد طلوع كرده و تاريكيها از بين 

  ست.اند، و با لباس شسته شده ولي چرك آن باقي مانده ا نرفته
گاه چرك به علت تراكم و رسوخ در عمق و درزهاي لباس باقيمانده باشد بايد بله، هر

همانگونه كه  دانست كه صابون توانايي از بين بردن آن را از ريشه و داخل لباس ندارد.
دادن، زنگ آن را پاك و  اگر زنگ در آهن زياد رسوخ كرده باشد چه بسا جال و صيقل

حد وسيع در آن جمع و متراكم نيز چنين است كه اگر گناهان در  محو نكند و قلب انسان
نموده و بر قلب چيرگي يافته باشند و به مهر شقاوت » رين«شده باشند تا آنجا كه ايجاد 

بسته شده باشد ديگر توبه بر آن اثر نخواهد گذاشت و چنين قلبي به سوي پروردگار بر 
  فرمايد: هي مينخواهد گشت همانطور كه خداوند دربارة گرو

� š�Í×‾≈s9 'ρé& šÏ% ©!$# yìt7sÛ ª! $# 4’ n? tã óΟ ÎγÎ/θ è=è% óΟ ÎγÏèôϑ y™uρ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/ r&uρ ( š� Í×‾≈s9 'ρ é& uρ 

ãΝèδ šχθè=Ï�≈tó ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ Ÿω tΠ t�y_ óΟ ßγ‾Ρ r& † Îû Íο t�Åz Fψ$# ãΝèδ šχρ ã�Å¡≈y‚ ø9 $# �    

  ]109- 108نحل/[  
دگانشان مهر نهاده و آنان خود اند كه خدا بر دلها و گوش و دي  آنان كساني«

  ».غافالنند. شّكي نيست كه آنها در آخرت همان زيانكارانند
نماييم كه اقدام به توبة جامع اركان و  ولي اين، غير آن كسي است كه در اينجا بيان مي

كننده است [بلكه از واجبات اوست] كه هر  شرايط نموده باشد همانطور از وظايف توبه
اركان توبه و استيفاي شرايط آن در شك باشد، بايد نيست به پذيرش گاه در تكميل 
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خود احساس ترديد كند. و چقدر سخت و مشكل است تحصيل و ايجاد تمام  ي هتوب
   اركان و شرايط توبه مقبول.

و انسان هر اندازه از نردبان صالحان باال رود شك در توبه و صحت آن بيشتر برايش 
  حاصل خواهد شد.

  گويد: ميرحمه اهللا كه ابن قيم همانطور 
تشكيك و ترديد در پذيرش توبه از وظايف هر انساني است و نبايد و كسي «
تواند يقين و قطع داشته باشد كه او توبه خود را به وجه مطلوب ادا نموده است. بلكه  نمي

ه را آن چيزي را كه انجام داده بايستي خوف و رجا باشد و بترسد از اينكه مبادا حقِ توب
كامالً ادا ننموده باشد و توبه از او پذيرفته نشده باشد و چه بسا در راستاي صحت آن 
سعي و تالش خود را مبذول نداشته باشد وناخودآگاه توبه ايشان ناقص و نارس باشد، 

ورشكستگان و نيازمندان مادي و توبه كساني كه نيازها و مقامشان را در  يههمچون توب
و كرامت خود توبه   ند. و يا به خاطر حفظ شخصيتما يوه محفوظ ميميان مردم بدان ش

كرده باشد يعني توبة او براي دنياي كنوني باشد نه بيم از خداي ذوالجالل و يا به خاطر 
آسودگي نسبت به تحصيل گناه، يا به خاطر محافظت از مال، مقام، آبرو، يا به خاطر 

آتش شهوت، يا به خاطر منافات داشتن شدن  هاي گناه در دل و خاموش ضعف انگيزه
هاي ديگري، توبه  خواهد از علم و روزي و يا به خاطر نمونه گناه نسبت به آنچه كه مي

. و يا همچون توبه كساني كه به دعليالن گوين يهكند كه توبه چنين اشخاصي را توب
ه خاطر بيم و جالل و شكوه او نباشد بلكه ب  خاطر خوف خدا و تعظيم به مقام، حرمات،

از سقوط واز دست دادن مقامي كه دارد باشد و يا به خاطر اينكه مردم او را طرد و دور 
نيندازند و ... اقدام به توبه نمايد كه اين يك رنگ توبه است و توبة عليالن و 

  1ورشكستگان رنگ ديگران است.

__________________ 

  .1/185مدارج السالكين:  -1
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  مقبول يهعالئم توب -11

ا توبة مقبول از توبة مردود تمييز داده توبة مقبول عالمتهايي دارد كه با آن عالمته
  شود و آن عالمتها عبارتند از: مي

دوران ما بعد توبه، نسبت به ماقبل آن از لحاظ طاعات و عبادات رفتار بمراتب  -1
  بهتر و خوبتر باشد.

اي از مكر و عقاب پروردگار  كننده پيوسته در خوف و رجا است و لحظه توبه -2
او از پروردگار استمرار يابد تا آنگاه گفتار ايمن نباشد و اين خوف و بيم 

 گويند: فرستادگان قبض روحش را بشنود كه به او مي

� āω r& (#θèù$sƒ rB Ÿω uρ (#θçΡt“ øt rB (#ρ ã�Ï±÷0r&uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:$$Î/ ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰ tãθè? �  ]30/فصلت[  

  ».باشيد هان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد«
  آنوقت خوف از او زايل خواهد شد.

ز قلبش خلع و باز دارد و پشيماني و خوف قلبش را پاره پاره كند و گناه را ا -3
ويل ابن احجم اين پشيماني و خوف بستگي به بزرگي و كوچكي گناهان دارد. ت

 فرمايد: ينه در رابطه با اين قول خداوند متعال كه مييع

� Ÿω ãΑ#t“ tƒ ÞΟ ßγãΖ≈uŠø⊥ ç/ “Ï% ©! $# (#öθ uΖt/ Zπ t7ƒÍ‘ ’ Îû óΟÎγÎ/θ è=è% Hω Î) βr& yì ©Üs) s? óΟ ßγç/θè=è% �    

  ]110توبه/[  
تا ] است،  اند، در دلهايشان مايه شك [و نفاق همواره آن ساختمانى كه بنا كرده«

  »آنكه دلهايشان پاره پاره شود،
شايد از  شود و شكي نيست خوف و ترس كننده مي اين است كه: دلهايشان با توبه

و اين را همان دل كندن شدن و كندن دلها است  مجازات و عقاب شديد، باعث شكافته
خاطر ترس و بيم از فرجام  دلها است و اين را حسرت و تأسف آنچه از دست داده و به

آن، دلش قطعه قطعه خواهد شد و هر كسي در دنيا به خاطر تأسف و حسرت از 
ق برمال ت كه حقايت قطعه قطعه نشود، در روز قيامامتقصيراتش و به خاطر ترس از قي
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نمايد، قلبش از جاي كنده خواهد  شود و پاداش مطيعان و كيفر عاصيان را مشاهده مي مي
  شد. پس گريزي نيست كه بايد يا در دنيا و يا در قيامت قلبش كنده و قطعه قطعه گردد.

قلب ايجاد گردد مخصوصي است كه در  يصحيح شكستگ يهو از عالئم ديگر توب
چنان شكستگي كه هيچ چيزي شبيه آن نباشد و آن حالت، درغير گناهكار حاصل نشود 
يعني دل نه با گرسنگي، نه با رياضت و نه با عشق خالص، چنان شكسته نشود. و در 

حاالت ديگر، دل در پيشگاه خداوند  يهواقع آن شكسته قلبي حالتي است ماوراي هم
شد .... و آن شكستگي تمام جوانب او را در بر خواهد واهد متعال كامالً شكسته خ

 در مقابل خداوند گرفت. و اين شكستگيِ قلب، شخص تائب را، ذليل، افتاده و فروتن
برد كه حيات او، سعادت او،  كه هيچ راه گريز و فراري از او ندارد و پي مي ،دهدقرار مي

پروردگار است. وضعيت او در  رستگاري و پيروزي او، همه و همه در مقابل رضاي
گناهكاري است كه مالكش به تمام تفاصيل جناياتش مطلع  يهچنين حالتي وضعيت بند

باشد و با وجود اينكه مالكش را زياد دوست دارد و بشدت بدو نيازمند است و به 
ضعف، ناتواني و ذلت خود و همچنين به قوت، سلطان و عزت مالكش كامالً آگاه است، 

بيند؟ پس واي به وضعيت و كيفيت او كه در مقابل  او چگونه ميرا در مقابل  حال خود
  خالق و مالك هستي؟؟!

مجموعاً اين حاالت، براي شخص تائب، شكستگي، خواري و فروتني قلب را در بر 
خواهد داشت. چنين حالتي چه نيكوست براي بنده! و چه خوب گناهانش با اين 

هيچ  شود! و در نظر مالكش كش نزديك ميد به مالشود! و چه زو شكستگي جبران مي
چيز خوشايندتر از اين شكستگي، فروتني، خواري، افتادگي و تسليم شدن او نيست. به 

گويد:  دارد اين است كه مي خدا قسم شيرين گفتاري كه اين بندة شكسته دل ابراز مي
تو و ضعف من، و  خواهم. به قوت خدايا! به عزّت تو و خواري من، جز رحمتت را نمي«

نيازي تو و نيازمندي من از تو مسألت دارم. اينك پيشاني دروغين و خطا بار من در  به بي
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پيشگاه تو، بندگانت جز من زيادند، جز تو سيد و سروري ندارم. جز درگاه تو هيچ 
اي ندارم. فقيرانه از تو مسألت دارم، خاضعانه و ذليالنه دست تضرّع و  پناهگاه و ناجي

خوانم، و گردن به آستانت  نابينا تو را مي يگمشدهگشايم ، و همچون  ي به سويت ميزار
  گويم: سايم و مي مي

  لوذ به فيما أوملهأيا من 
  

  من أعوذ به مما أحاذرهو   
  

  نت كاسرهأاليجبر الناس عظمًا 
  

  نت جابرهأو ال يهيضون عظما   
  

. استخواني را كه تو بشكني اي كسي كه در آرزويم و در بيم و هراس پناهگاه مني«
  ».پذيرد بخشي شكست نمي پذير نيست، آنچه را تو التيام جبران

مقبول هست، و هر تائبي اين نشانيها را در خود  يهاينها و امثال اينها از نشانيهاي توب
يح و تكميل آن خود در ترديد باشد و بايستي به تصح يهنبيند بايد نسبت به پذيرش توب

زباني و ادعايي چقدر آسان!  يهصحيح واقعي چقدر مشكل است و توب ه. توباقدام نمايد
  تر نيست. و براي انسان صادق هيچ چيزي از توبه خالص صادق سخت

  پذير نباشند آيا گناهاني وجود دارند كه توبه

  پذير باشند يا خير؟ مردم اختالف دارند. در اينكه آيا گناهاني وجود دارند كه توبه
  بر اين است كه توبه وقتي صحيح باشد پذيرفتني است. نظر جمهور 

تواند توبه داشته  گويد: توبه بر هر گناهي جاري است، لذا هر گناهي مي جمهوري مي
  گناه باشد. باشد و توبه آن هم پذيرفته گردد، هر چند قتل نفس بي

  گويند: توبه براي قاتل نيست داليل كساني كه مي -12

و يكي از  بتوبه ندارد و اين، معروف به نظريه ابن عباس اند، قاتل، گروهي گفته
معارض نظريه او بودند و در  بدو روايت احمد بن حنبل است. اصحاب ابن عباس

  فرمايد: گفتند: مگر خداوند در سورة فرقان نمي استدالل خود چنين مي
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خوانند و كسى را كه خدا [خونش را]  اند كه با خدا معبودى ديگر نمى و كسانى «
كنند، و هر كس اينها را انجام  ُكشند، و زنا نمى حرام كرده است جز به حق نمى

دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. براى او در روز قيامت عذاب دو چندان 
  ». اندم شود و پيوسته در آن خوار مى مى

اين آيه مربوط به دوران جاهليت اشخاص بوده  :در جواب گفت بعباس ابن
آمدند، و  �است. هنگامي كه گروهي از مشركان مرتكب قتل و زنا شده بودند، نزد پيامبر

پذيريم در صورتي كه به ما  كني خوب است و مي گفتند: آنچه ما را بدان دعوت مي
شود! در اين موقع آيه نازل  رت گناهان ما ميبگويي اين ايمان آوردن ما موجب كفا

  گرديد:

� t Ï% ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈s9 Î) t� yz# u �  ]/68فرقان[  

اي كه در سورة نساء وارد شده كه خداوند  اين آيه مربوط به اين اشخاص بود و اما آيه
  فرمايد: مي

� tΒuρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ #Y‰ ÏdϑyètG •Β …çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγy_ #V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |=ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹n=tã 
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دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود هر كس عمداً مؤمني را بكشد كيفرش «
كند و عذابي بزرگ برايش آماده ساخته  گيرد و لعنتش مي و خدا بر او خشم مي

  ».است



    

  185    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

اسالم و شريعت اسالمي را از روي علم و آگاهي پذيرفته و بوط به كسي است كه مر
  سپس مرتكب قتل گردد كه پاداش او جهنم است.

%tÏ �گويد: وقتي اين آيه سوره فرقان  مي �زيد بن ثابت ©!$# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰tƒ yì tΒ «! $# 

$�γ≈s9 Î) t� yz# u � از آن گذشت، آيه سخت  هناز گرديد از نرمي آن به شگفت آمديم. هفت ما
 يهيآو غليظ به دنبال آن آيه نرم، نازل  گرديد و ناسخ آن گرديد. در اينجا منظور زيد از 

نرم، آيه سوره فرقان  يهنساء و منظور وي از آي يهسور هغليظ و سخت همين آي
نساء مدني  يهسور يهسوره فرقان مكي، و آي يهگويد: آي مي بباشد. ابن عباس مي
  ت و هيچ چيز آن را نسخ نكرده است.اس

 يهگفتند: توب گفتند، قاتل توبه ندارد، اين است كه مي  استدالل اين گروه در اينكه مي
زيرا راهي براي درخواست حالليت از او و يا ناممكن است،   كشتن يك مسلمان به عمد،

وبه اين مرد كه از بازگرداندن جان او [پس از دست رفتن آن] به بدن او، وجود ندارد. و ت
 هحقوق آدمي است جز با يكي از آن دو طريق ممكن نخواهد بود و آن دو را هم در حيط

احبش نرسيده و كسي نيست به حقوق آدمي كه حق به ص هتوان قاتل نيست. پس توب
  باشد؟ چگونه صحيح ميا ممكن است هناستحالليت هم از آ

ش مرده باشد، و حق را به او پرداخت توان اين موضع را با مال وقتي كه صاحب و نمي
تواند مشابه آن مال كه صدقه و خيرات است به او  ، زيرا تائب ميننموده باشد، قياس نمود

  باز گرداند.
شود بر اينكه: گناه شرك از قتل  اعتراض بر ما وارد نمي :گويند و باز اين گروه مي

شود شرك حق  جواب گفته ميبزرگتر است در حالي كه توبه از شرك پذيرفتني است. در 
آن متوقف بر اداي  ه ازتوبو اهللا محض است لذا توبه از آن ممكن است ولي حق آدمي، 

  باشند. حق و يا طلب حالليت از صاحب حق است و هر دو ناممكن مي
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  داليل جمهور مبني بر پذيرش از قاتل -13

  فرمايد: استدالل جمهور قول خداوند متعال است كه مي
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ايد، از رحمت خدا نوميد  روي روا داشته بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده«

مهربان  يهآمرزد كه او خود آمرزند در حقيقت خدا همه گناهان را مي ،دمشوي
  ».است

  كننده است و آية: اين آيه مربوط به شخص توبه

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$t±o„ �  ]/48نساء[  
بخشايد و غير از آن را براي  د نميمسلّماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شو«

  ».بخشايد هر كه بخواهد مي
از تر  كننده است. در اينجا فرق است ميان گناه شرك و پايين مربوط به غيرشخص توبه

و تعليق انجام گرفته ولي  آن و مغفرت را با مشيت الهي معلق ساخته لذا در آن تخصيص
  ه است.در آية قبلي عموميت و اطالق در نظر گرفته شد

  فرمايد: نمايد به اين قول خداوند متعال كه مي و باز جمهور استدالل مي

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$t±o„ �  /48[نساء[  
بخشايد و غير از آن را براي  مسلّماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي«

  ».بخشايد واهد ميهر كه بخ
تر از  كننده است. در اينجا فرق است ميان گناه و شرك پائين مربوط به غيرشخص توبه

آن و مغفرت را با مشيت الهي معلق ساخته لذا در آن تخصيص و تعليق انجام گرفته ولي 
  در آية قبلي عموميت و اطالق در نظر گرفته شده است.

  فرمايد: ن قول خداوند متعال كه مينمايد به اي و باز جمهور استدالل مي
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و به يقين من آمرزندة كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته «
  ».نمايد و به راه راست راهسپار شود

ند و مؤمن گردد و اعمال نيك و صالح انجام دهد، بنابراين هرگاه اين قاتل توبه ك
  خداوند متعال غفار و بخشايندة اوست.

گويند: از پيامبر خدا روايتي شده: كسي كه صد نفر را كشت و سپس  و باز جمهور مي
توبه كرد و توبه برايش سودمند بود و ملحق به يار صالحاني كه به سوي آن خارج شده 

در  �روايت شده كه پيامبر خدا �حيح از عباده بن صامتبود، گرديد. و به روايت ص
  حالي كه گروهي از يارانش در اطراف او بودند فرمود:

وال  ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تزنوا ،، وال تسرقواوني على أن ال تشركوا باهللا شيئاتبايع(
كم فمن وفى من ،وال تعصوا في معروف ،تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم

ومن  ،ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ،فأجره على اهللا
   .1)أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا، فأمره إلى اهللا: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

با من بيعت كنيد بر اينكه، بر خدا شرك نورزيد، دزدي نكنيد، زنا نكنيد، فرزندان «
ر رابطه با بيگناهان نشويد، در كارهاي نيك مرا خود را نكشيد، مرتكب بهتان د

نافرماني نكنيد. هر كسي بدين عهد و پيمان پايبند ماند! اجر و پاداش او بر 
حكم  هخداوند است و هر كدام از شما مرتكب يكي از آن موارد شد در قبض

كند  ميدهد و يا او را مجازات  خداست كه يا او را مورد عفو و بخشش قرار مي
«....  

روايتي را از خداوند  �گويد: پيامبر خدا  بر آن بيعت كرديم. و باز جمهور ميو ما 
  فرمايد: دارند كه مي متعال بيان مي

__________________ 
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بن آدم، لو لقيتني بقراب األرض خطايا، ثم لقيتني التشرك بي شيئًا لقيتك يا ا(
  .1بقرابها مغفرة)

روبرو  من يي و در حالي باگناهاني پر از زمين نزد من آ اب اگر تو ،اي فرزند آدم«
شوي براي من شريك قرار نداده باشي با آمرزشهاي پر از زمين با تو روبرو 

  ».شوم مي
  فرمايد: مي �و باز پيامبر

  يشرك باهللا شيئًا دخل الجنة) (من مات ال
هر كسي بميرد در حالي كه براي خدا شريك قائل نشده باشد، وارد بهشت «

  ».شود مي
  فرمايد: و باز مي

  (من كان آخر كالمه: ال اله اال اهللا دخل الجنة)
  ».شود باشد وارد بهشت مي» ال اله اال اهللا«هركس آخرين كالمش «

  فرمايد: و باز مي
  )ال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللاإله إالنار من قال ال  علین اهللا حرم إ(
و مقصود او  خداوند آتش جهنم را حرام گردانيده بر كسي كه بگويد ال اله اال اهللا«

  ».خالصاً رضاي خدا باشد
  فرمود: مي �و در حديث شفاعت روايت شده كه پيامبر

  يمان)إخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من أ(
الي از دانه خردل ايمان در قلبش باشد او را از آتش دوزخ قهر كسي به اندازة مث«

  ».بيرون آريد
  فرمايد: حديثي قدسي مي و خداوند متعال در اين باره، در

  جاللي، ألخرجن من النار من قال ال اله اال اهللا)و  عزتي(و 

__________________ 
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او را قطعاً از آتش دوزخ » ال اله اال اهللا« قسم به عزت و شكوهم هر كسي بگويد:«
  ».بيرون خواهم آورد

و نصوص و روايات فراوان ديگري هستند كه داللت دارند بر اينكه اهل توحيد، 
  ـ. ا. ه 1زخ باقي نخواهند ماند.جاويدان در دو

ترين داليل است و با رحمت واسع پروردگار  بينيم كه نظريه جمهور قوي اينك مي
  گيرد. توافق دارد و مغفرت ذات حق تمام گناهان را در بر مي

  حكم قاتل هنگامي كه قصاص شود -14

فته شود، در آيا قاتلي كه توبه كند و خود را تسليم ولي دم نمايد و از او قصاص گر
  روز قيامت حقي از مقتول بر گردن قاتل خواهد ماند؟ علما در اين باره اختالف دارند:

ماند، زيرا قصاص حد شرعي او بوده و  گويند: هيچ حقي بر عهدة قاتل نمي گروهي مي
شود و دراينجا وارثان مقتول حق  حدودات شرعي براي صاحبان حق كفايت محسوب مي

باشد. انگار  جانشين مورث مياند و در اين موارد وارث  ت نمودهمورث خود را درياف
كند كه  خود مقتول حق خود را استيفا نموده است. و در استيفاي حقوق، فرقي نمي

  شخص خود آن را دريافت دارد يا نايب و وكيلش.
گويند: به مقتول ظلم شده و در راستاي آن جانش را از دست داده  گروه ديگري مي

نك مرده و به جبران ظلمي كه بر او شده است نيفتاده و وارث فقط انتقام جانش است. اي
اند. با اين قصاص، يا انتقام چه سودي عايد  اند و به خشم خود تشفي بخشيده را گرفته

  مقتول گشته و چه ظلمي را از قاتل دريافت نموده است.
حق  -3حق مقتول  -2حق خدا  -1اند: در قتل سه حق است:  و باز اين گروه گفته

  ث.روا

__________________ 
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شود و  حق خدا جز با توبه از ميان نخواهد رفت و حق وارث با قصاص دريافت مي
وارث ميان سه چيز مخير است: ميان قصاص، عفو مجاني و عفو در مقابل مال. اگر او را 

حق مقتول ساقط نخواهد  حالل كنند و يا در مقابل قصاص، از قاتل، مالي دريافت دارند،
زيرا قصاص يكي از نابراين اگر قاتل قصاص هم شود، حق مقتول باقي خواهد ماند شد. ب

باشد. پس چگونه حق مقتول يا يكي، بدون ديگران استيفا  سه طرق استيفاي حقوق مي
  خواهد شد؟

گويند: اگر مقتول بگويد قاتل را نكشيد تا روز  و باز اين گروه در استدالل خود مي
 طرا بكشند، آيا حق مقتول از قاتل ساقاو م و سپس وارثان قيامت حقم را از او بگير

شود، حرف باطلي است زيرا مقتول راضي به  شود يا خير؟ اگر بگوييد: ساقط مي مي
شود، پس چگونه بعد از  قصاص نشده و اگر بگوييد ساقط نمي يهاسقاط حقش به وسيل

مقتول راضي به اسقاط  نكه يقين داريد كهيقصاص قايل به اسقاط آن هستيد با وجود ا
  نبوده است؟حق خود 

تر و يا حداقل  قوي يهاين داليل همانطور كه مشاهده شد قوي هستند و جز با ادّل
  مشابه خود دفع نخواهند شد.

و راجح [واهللا اعلم] اين است كه گفته شود: هرگاه قاتل از حق  بنابراين نظر صواب
ارثين مقتول نمايد تا حق خودشان را از او خدا توبه كند و با اختيار، خود را تسليم و

شود [حق اهللا و حق وارث] و حق  دريافت دارند، در اين صورت دو حق از او ساقط مي
گرداند و مقتول هميشه  ماند كه خداوند حق او را ضايع نمي مورث [مقتول] باقي مي

قصاص قاتل با گيرد زيرا مصيبت مقتول  بخشودگي كاملِ خداوند از بابت قتل قرار مي
كند و خداوند ظلمي را كه به  جبران نشده است. و توبة نصوح، گناهان ماقبل را محو مي

كند و قاتل را به خاطر توبة كاملش مجازات نخواهد  مقتول شده با غفران خود جبران مي
كه اگر  ،است �اهللانمود. چنين وضعيتي براي قاتل همانند كافر محارب با خدا و رسول 
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ر خالل جنگ مسلماني را بكشد و سپس خوب و متعهدانه اسالم بياورد، در اين كافر د
دهد و كافر را  اين صورت خداوند متعال به آن شهيد مقتول پاداشي در عوض خود مي

دهد و ايشان را به سبب كشتن  نيز به خاطر اسالم آوردنش مورد عفو و بخشش قرار مي
هدم و محو توبه به دوران ماقبل آن همانند ظالمانه مسلماني مجازات نخواهد نمود، زيرا 

  باشد. هدم و محو دوران قبل از اسالم مي
بنابراين هر گاه قاتل خود را جهت قصاص تسليم ولي دم نمايد و سپس ولي دم او را 
مورد عفو قرار دهد و قاتل اقدام به توبة نصوحي و خالص كند، خداوند توبه او را 

خواهد داد. اين چيزي است كه امكان دارد نظر عالم و مجتهد پذيرد و به مقتول پاداش  مي
  بدان برسد. حكم بعدي از آن پروردگار است.

� ¨β Î) š� −/ u‘  ÅÓø) tƒ Νæη uΖ÷� t/  Ïµ Ïϑõ3çt ¿2 4 uθèδ uρ â“ƒÍ– yê ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   ]77/لمن[  � #$
كند و اوست  در حقيقت پروردگار تو مطابق حكم خود ميان آنان داوري مي«

  ».پذير دانانا شكست

  )توبه كنندگان(يا بيان طبقات اقسام بندگان در رابطه با دوام توبه  -15

  گويد: مي» قوت القلوب«صاحب 
اي در يك گروه  شوند كه هر طايفه مردمان در ارتباط با توبه به چهار گروه تقسيم مي

  اي مقام خاص خود را دارد. گيرد و هر طايفه جاي مي
اي است كه تا آخر بر توبه و پشيماني بر گناهان استقامت  كننده ل: گناهكار توبهطبقه او

نمايد و تقصيرات سابق را تدارك نمايد و بازگشت به گناه هيچگاه در نفس او خطور 
اي جزو  . چنين بندهآدمي از آن مبرّا، نيست  نكند مگر لغزشهايي كه برحسب عادت،

كند و توبة او را  ه حسنات تبديل ميگويند كه پيوسته سيئات را ب» گروه سابق بالخيرات«
» مطمئنه و مرضيه«اي را، نفس  توبة نصوح و يا توبة خالص نامند. و نفس چنين بنده

  فرمايد: دربارة آنان مي عگيرد كه پيامبر  گويند و در زمرة كساني قرار مي
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ضع المستهترون بذكر اهللا ي«ما المفردون؟ قال و  !قالوا يا رسول اهللا ،(سبق المفردون
  ١ثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافًا)أالذكر عنهم 

چه » مفرّدان« �گويان مولع به ذكر خدا پيشي گرفتند. گفتند اي پيامبر يگانه«
و عبادت،  اهللا متعالدر عبادت و ياد  غرقكساني هستند؟ فرمود: كساني كه 

  ».شوند گناهان را از دوش آنان برداشته است و سبكبار وارد قيامت مي
دوم قرار دارد. چنين  يهاي است كه از لحاظ نزديكش به خدا در رتب قه دوم: بندهطب

كسي با خداي خود پيمان توبه بسته و نيت استقامت و پايداري آن را دارد، كوششي براي 
انجام گناه ندارد و در فكر و انجام آن نيست ولي گاهي بدون قصد مرتكب بعضي از 

دهد. اين مرتبه را  ات و لغزشهاي كوچكي به او دست ميشود و اشتباه گناهان صغيره مي
رود و دربارة اين افراد  صفات مؤمني خوانند كه اميد استقامت و پايداري از آنان مي

  فرمايد: خداوند متعال مي

� t Ï% ©!$# tβθ ç7Ï⊥ tG øg s† u� È∝ ‾≈t6 x. ÉΟ øOM}$# |· Ïm≡uθx� ø9$# uρ āωÎ) zΝuΗ©>9 $# 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ ßì Å™≡uρ Íο t� Ï�øóyϑø9 $# �     

  ]32/نجم[  
ورزند،  آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها جز لغزشهاي كوچك خودداري مي«

  ».پروردگارت نسبت به آنان بسيار آمرزگار است
  فرمايد: گيرند و خداوند دربارة آنان مي و در زمرة پرهيزگاران قرار مي

� š Ï%©! $#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�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 �  ]135/آل عمران[  

آورند  و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي«
  ».خواهند و براي گناهانشان آمرزش مي

__________________ 

] با لفظ [سبق المفرودن] بدون كلمه [سيروا] و حديث را حسن غريب دانسته و 3596روايت از ترمذي [ -1

  .1/485آن را صحيح دانسته:  �حاكم از روايت ابوهريره
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ورد و اين خ وند بدان قسم مينفس چنين كساني را لوامه [سرزنشگر] گويند كه خدا
شود كه سبب  نامند. نفس اين گروه گرفتار صفات و غرايزي مي مي» مقتصدين«گروه را 

شود و متأثر از مراحل  بودن انسان است. انسان از نباتات زمين تغذيه مي آنها زميني
آفرينش خود يكي پس از ديگري است: در رحمهاي مادران و از امتزاج خونهاي بستة 

  فرمايد: ه خداوند متعال در اين راستا ميبعضي با بعضي ديگر ك

� uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä. r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# øŒÎ)uρ óΟ çFΡ r& ×π̈ΖÅ_ r& ’ Îû ÈβθäÜ ç/ öΝä3 ÏG≈yγ̈Βé& 
  ]32/نجم[  �
آورد و از همان گاه كه در شكمهاي  وي از آن دم كه شما را از زمين پديد«

  ».اناتر استمادرانتان نهفته بوديد به حال شما د
ده از زمين و نطفة اندر آميخته تهي شمردن نفس ايجاد ش لذا خداوند متعال از پاك

#) tŸξsù �فرمايد:  نموده است آنجا كه مي þθ ’. t“ è? öΝä3 |¡ à�Ρ r& ( � /خودتان را پاك نفس « ]32[النجم
 اين است توصيف نفس از ابتداي خلقتش با آن تركيبات آميخته كه مقرون به» مشماريد

  ابتال و آزمايش است.

� $ ‾Ρ Î) $ oΨø) n=yz z≈|¡ΣM}$#  ÏΒ >π x� ôÜœΡ 8l$ t± øΒr& Ïµ‹Î=tG ö6‾Ρ çµ≈oΨ ù=yè yf sù $Jè‹Ïϑy™ # ���ÅÁ t/ �    

  ]2/انسان[  
آزماييم؛ (بدين جهت) او را  ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى«

  ».شنوا و بينا قرار داديم
  روايت شده:  �ي چنين حديثي از رسول گراميدر رابطه با چنين بندة تائب

  1)(المؤمن مفتن تّواب

__________________ 

] است كه قبال در مورد ضعف م كل مفتن توابخياركاين جمله حديث نبوي نيست بلكه مشابه حديث [ -1

] آنرا آورده است. 2241] و سلسله ضعيفه [2873و مصادر آن توضيح داديم، آلباني در ضعيف الجامع [

  (مصحح).
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  ».گر است مسلمان مفتون و توبه«
  :و يا

  .1حيانًا)أتميل (المؤمن كالسنبلة تفي أحياناً و 
  ».انسان مؤمن همچون گلي است كه گاهي شادان و گاهي پژمرده است«

واني در صورت انجام اين شكسته نفسي و عدم توجه به تمايالت نفساني و آرامش ر
  كند. گردد كه در اين مسير حركت مي كارهاي نيك تماماً باعث كفارات بندة تائب مي

اي است كه توبه  طبقه سوم: كسي است كه اكنون به بنده دوم نزديك است و آن بنده
كند و مدتي بر استقامت آن استمرار نمايد، از آن پس آرزوي بعضي گناهان بر وي غلبه 

روي قصد و غلبة شهوت، مرتكب آنها شود ولي بر عبادات و طاعات مواظبت كند و از 
نمايد و بسياري از گناهان را با نيرو و قدرت ايماني وا نهد ولي گاهي نفس انساني بر  مي

شود ولي چون از آن فارغ شود  شود و به لغزشها و خطاهايي مرتكب مي او چيره مي
برخيزد. چنين كسي در توبه [تسويف] امروز و گردد و با نفس خود به مجاهدت پشيمان 

فردا كند و خواهان استقامت است و منازل تائبان را دوست دارد و از ته دل خشنود 
كند و مقامش  گردد كه به مقام صديقين برسد. ولي در تعيين وقت امروز و فردا مي مي

جذب  كند و عادت، او را به خوذ مشخص نيست زيرا هواي نفس او را تحريك مي
كند ولي چون  كند. پس او تنها در برابر گناه توبه مي نمايد و غفلت، او را سرزنش مي مي

نمايد لذا توبه را از  كند و به آن بازگشت مي عادت بر او پيشي گرفته است از گناه توبه مي
اندازد. مثال او مانند كسي است كه به خاطر اعمال نيكش  وقتي به وقت ديگر به تأخير مي

رود ولي به خاطر ادامة گناهانش اميد پيدايش  فارت سيئاتش اميد استقامت در او ميو ك

__________________ 

] با لفظ [سبق المفرودن] بدون كلمه [سيروا] و حديث را حسن غريب دانسته و 3596روايت از ترمذي [ -1

  .1/485ن را صحيح دانسته: حاكم از روايت ابوهريره آ
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اغواكننده يا فريبنده، نامند و  :»مسوله«رود. و نفس چنين كسي را  تحول در او از بين مي
  فرمايد: خداوند درباره صاحبان اين نفس مي

� tβρã� yz# uuρ (#θèù u�tIôã $# öΝÍκÍ5θ çΡ ä‹ Î/ (#θäÜ n=yz Wξ yϑ tã $ [sÎ=≈|¹ t�yz#u uρ $�⁄ÍhŠy™ �    
  ]102/وبهت[  

و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با كاري ديگر «
  ».اند كه بد است درآميخته

سابقين « هآنان را بپذيرد و به استقامت در آيند و به گرو يهاميد است كه خداوند توب
به علت امروز و  ،به خطر افتادن -1و را در پيش دارند: ملحق شوند. اينان د»! بالخيرات

و چه بسا كه پيش از توبه وفات كنند و در برابر مشيت الهي  ؛توبهبه  كردن در عمل فردا
تا آنان شكستگيهاي خود را جبران كنند و بر توبه  ه؛يا گناهان مهلت دهند -2قرار گيرند. 

مقرّبان در آيند زيرا كه آنان در مسلك راه  و به منازل ،استقامت و به سابقان بپيوندند
  اند. ايشان گرفته

تر و  طبقه چهارم: بدترين طبقات بندگان است و پيامد آن بر نفس بسيار سخت
اي است كه  تر است و سهمشان از عطا و موهبت الهي بسيار اندك است و آن بنده مشكل

يا گناهان معاودت نمايد د، سپس به ارتكاب گناه زتوبه كند و مدتي بر استقامت رو
آنكه بر فعل آن پشيمان باشد، و او چون  آنكه در نفس خود به توبه بينديشد و بي بي

 هغافالن در پيروي شهوت كوشش كند و بر ديگران پيشي گيرد. پس چنين فردي از جمل
  فرمايد: مي شده كه روايتي وارد �اهللا باشد و در اين باره از رسول مصران مي

  .1لي النار)إرون قدما (هلك المص
  ».شوند اصراركنندگان بر گناه گام به گام بر آتش نزديك مي«

__________________ 

.  اين لفظ حديث نيست بلكه حتي در زاد الميسر نيز مولف فقط نصف آنرا ذكر كرده 3/204زادالمسير:  -1

  است.!!!
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آن در بدي آويزان و از نيكي  هدارند يهكه بند نامند» امارة بالسوء«و اين نفس را نفس 
مقدمات و در طريق چنين نفسي گريزان است و بر او بيم بدفرجامي باشد؛ زيرا او در 

و درباره چنين نفسي گفته  ،ت و سرانجام بد از او دور نيستواقع شده لذا سوءخاتم
  شده: كسي كه در توبه امروز و فردا كند مشمول گناهي بدتر خواهد شد.

باشند و حكم آنان در  گيرند و فاسق مي مسلمانان قرار مي هعام يهاين گروه در زمر
  يد:فرما مشيت الهي است. همانگونه كه خداوند دربارة چنين كساني مي

� šχρ ã�yz# u uρ tβöθ y_ ö�ãΒ Í÷ö∆ L{ «! $# $ ¨ΒÎ) öΝåκæ5 Éj‹ yè ãƒ $ ¨ΒÎ) uρ Ü>θ çGtƒ öΝÍκö� n=tã �    

  ]106توبه/[  
»دهد [اگر  ديگر كارشان به فرمان و مشيت خداست يا آنان را عذاب مي يهعد

پذيرد [به سبب كارهاي نيكي كه  آنان را مي هاصرار بر گناه داشته باشد] و يا توب
  ».اند]  داده انجام



 

  
  
  

  شود گناهاني كه از آنان توبه مي اقسام

  كنيم از چه گناهاني توبه مي -1
 انسان و گناه -2

 مور و فعل منهي استگناه، ترك ما -3

 گناهان اندام و قلب -4

 گناه يا معصيت است و يا بدعت -5

 گناهان مسري و غيرمسري -6

 گناهان متعلق به حق اهللا و حق الناس -7

 گناهان صغيره و كبيره -8

 قي پيرامون گناهانِ صغيره و كبيرهحقاي -9

  مكفّرات گناهان -10



 

  كنيم از چه گناهاني توبه مي

  اقسام گناهان و معاصي

اصل بر اين است كه توبه جز از گناه و معصيت مربوط به حق اهللا، حاصل نخواهد 
خواهيم از آنها توبه  شد، بنابراين بر ما الزم است از حقيقت گناهان و خطاهايي كه مي

اندازند و ما را از محبت، كمك، دفاع،  آنهايي كه ميان ما و پروردگار فاصله ميكنيم و 
نمايند و همچنين ما را از ثواب و بهشت  پشتيباني و تأييد ايشان در دنيا محروم مي

باشيم و نسبت به آنها شناخت و  سازند، كامالً آگاه نصيب مي خداوند در قيامت بي
  معرفت پيدا كنيم.
شود به اقسام و انواع فراواني  رتكب ميهايي كه انسان مكلف بدانها مگناهان يا خطا

شوند كه بايستي نظر و نگاه خود را در آنها مصروف نماييم تا واقعيات آنها  تقسيم مي
براي ما روشن و تفاوت ميان هر كدام از آنان براي ما تبيين گردد و نيز بدانيم خطر و 

شتر است. اگرچه تمامي گناهان براي انسان بي خوف چه گناهي بر مكلف، شديدتر و
خطرناك و موجب دوري از خداوند متعال و به مراتب مختلف مانع خير و رستگاري از 

  گردد. جانب ايشان مي
  شوند: گناهان و معصيتها به اعتبار گوناگون به چند قسم تقسيم مي

   ياتانجام منه -2ترك مأمورات.  -1 :به اعتبار ذات و طبيعت گناه –الف 
  گناهان قلبي -2گناهان جوارح.  -1 :به اعتبار ابرار و منبع گناه –ب 
ارتكاب  - 2مخالفت آشكار با دستورات خداوند  -1به اعتبار درجه نافرماني:  –ج 

  بدعتها و نوآوريها
گناهان قاصر، كه جرم آن  -1به اعتبار سرايت و عدم سرايت گناهان به ديگران:  –د 

گناهان مسري، كه دامنه آن از مرتكب فراتر رفته  - 2خواهد كرد. از مرتكب آن تجاوز ن
  بر ديگران اثر خواهد گذاشت.
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و بعضي مربوط به  - 2بعضي گناهان فقط حق اهللا هستند  - 1گناه:  قـ به اعتبار تعّل   ه
 -2آنچه مربوط به حق فردي است  -1 :حقوق بندگان حقوق بندگان هم بر دو نوع است

  باشد. جامعه و يا امت مي آنچه مربوط به حق
انجام بعضي از گناهان به محض پايان  -1به اعتبار استمرار و عدم استمرار آن:  –ز 

  مانند. د از انجام آنها مدت زماني، كم يا زياد، باقي ميو بعضي بع -2يابند  آنها، پايان مي
يره، به گناهان صغ -2به گناهان كبيره  -1و ضعف:  تاعتبار درجات، شدبه  –ح 

  شوند. تقسيم مي
هر كدام از اين اقسام احكام و آثار مربوط به خود را دارد. اكنون به بيان هر كدام از 

پردازيم ولي قبل از آن، گفتاري داريم پيرامون   آن مي  اين اقسام و احكام و آثار مربوط به
  انسان و گناه و يا انسان و خطا.

  انسان و گناه

  آيد و به هيچ گناه و خطايي آلوده نيست. ميانسان فطرتاً پاك به دنيا 
آيد، گناه پدرش،  گويد: هر انساني كه به دنيا مي در اسالم، نظرية نصراني كه مي

[آن هنگام كه مرتكب خوردن درخت ممنوعه شد] را به گردن دارد، بنا به داليل  �آدم
  باشد: زير مردود مي

رد و خداوند توبة ايشان را پذيرفت اول: آدم از اين خطايي كه مرتكب شده بود توبه ك
و از آن خطا و اشتباه پاك گشت همانگونه كه خداوند متعال در اين باره توضيح 

  فرمايند: مي

� # |Âtãuρ ãΠyŠ# u …çµ −/ u‘ 3“ uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ §ΝèO çµ≈t6 tGô_ $# …çµ š/u‘ z>$ tG sù Ïµø‹n=tã 3“y‰ yδ uρ �    
  ]122-121/طه[  

زيد و بيراهه رفت. سپس پروردگارش او را آدم به پروردگار خود عصيان ور«
  ».برگزيد و توبه او را پذيرفت و ايشان را هدايت كرد
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  فرمايد: و باز مي

� #‘ ¤)n=tGsù ãΠyŠ# u  ÏΒ  Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. z>$ tG sù Ïµø‹n=tã 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛÏm §�9 $# �    
  ]37/بقره[  

نمود و خدا بر او ببخشود آري او  سپس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت«
  ».ري مهربان استيپذ توبه

دوم: بر مبناي عدالت الهي، هيچ كس حامل ورز و گناه ديگري نخواهد شد هر چند 
آن كس پدر او باشد. پس چگونه انسان دوره ما متحمل بار گناهي است كه نه خود و نه 

سال ـ كه مقدار آن را جز خدا اند، بلكه هزاران  پدرش و نه اجداد او، شاهد آن نبوده
  داند ـ بر آن گذشته است: نمي

� Ÿωuρ Ü=Å¡ õ3s? ‘≅à2 C§ø� tΡ āω Î) $ pκö� n=tæ 4 Ÿω uρ â‘Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé& �    
  ]164/انعام[

 هدهد  هيچ باربرداري بار گنا و هيچ چيز جز بر زيان خود گناهي انجام نمي«
  ».دارد ديگري را بر نمي

  فرمايد: و باز مي

� ‘≅ä. ¤§ø� tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπoΨ‹Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ �  38/[المدثر[  
  ».هر كسى در گرو دستاورد  و عمل خويش است«

و  �اي از جانب صحف ابراهيم دارد كه چنين قاعده و ضابطه سپس قرآن اعالم مي
  فرمايد: جاري و ثابت است. همانطور كه خدا مي �موسي

� ÷Πr& öΝs9 ù' ¬6t⊥ ãƒ $yϑ Î/ ’ Îû É#ßs ß¹ 4 y›θ ãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) uρ “Ï% ©!$# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ āωr& â‘Ì“ s? 

×ο u‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé& �  ]37-36/نجم[  
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هاي  خبر نيافتاده است. و نيز در نوشتههاي موسي آمده  يا بدانچه در صحيفه«
  .»دارد اي بارِ گناه ديگري را بر نمي همان ابراهيمي كه وفا كرد كه: هيچ بردارنده

انسان فقط در مقابل گناهي مسؤوليت دارد كه آن گناه و معصيت با اراده، قدرت، 
نمودن در انجام  اختيار و سعي او انجام شده باشد و هر كسي با تشويق و ترغيب و ياري

  گناه مشاركت نمايد، به ميزان سهم او در عمل گناه، در جرم و مجازات سهيم خواهد شد.
نسان بر طبع سليمي آفريده شده و استعداد و قابليت خير سوم: حقيقت اين است كه ا

و شر و تقوا و فسق را دارد و تربيت و محيط بر او تأثيرگذارند، اما اين امر سبب 
شود كه انسان در ارتباط با مسؤوليت وجوبِ تزكيه نفس و برحذر داشتن آن از  نمي

  فرمايد: مي آلودگي و كثافات، معاف باشد. خداوند متعال در اين زمينه 

� <§ø�tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγyϑoλù; r' sù $ yδu‘θ èg éX $ yγ1uθ ø) s? uρ ∩∇∪ ô‰ s% yxn=øù r& tΒ $yγ8 ©. y— 

∩∪ ô‰ s% uρ z>%s{  tΒ $ yγ9¢™yŠ �  ]10- 7/شمس[  

سوگند به نفس و آن كسي كه آن را درست كرد. سپس پليدكاري و «
را پاك گردانيد قطعاً رستگار اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن  پرهيزگاري

  ».شد
  فرمايد: و مي

� óΟ Ï%r' sù y7yγô_ uρ È Ïe$#Ï9 $Z�‹ÏΖym 4 |N t� ôÜÏù «! $#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ �   ]30/روم[  

پس روي خود را با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين كن با همان سرشتي «
  ».كه خدا و مردم را بر آن سرشته است

  فرمايد: مي �برو پيام

  .1)الفطرة علىكل مولود يولد (
  ».آيد هر نوزادي بر سرشت پاك به دنيا مي«

__________________ 

  متفق عليه. -1
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مگر اينكه داراي دو عنصر قصد و اختيار  ،ي نداردچهارم: گناه از نظر اسالم اعتبار
باشد، به همين دليل است كه تكليف از انسان در حالت فراموشي، خطا و ناچاري 

  باره در حديث وارد شده است:برداشته شده است. در اين 
   .1)عليهما استكرهوا متي الخطأ والنسيان و أن اهللا وضع عن إ(
خداوند متعال از امت من تكليف خطا، فراموشي و كارهاي از روي ناچاري را «

  ».برداشته است
  خداوند متعال در پايان سورة بقره به ما ياد داده كه بگوييم:

� $oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷zr& �  ]286/بقره[  
  ».م يا به خطا رفتيم بر ما مگيريپروردگارا فراموش كرد«

وايت شده كه خداوند متعال در جواب اين ر بو در حديث صحيح از ابن عباس
  و باز در قرآن بيان شده كه:». پذيرفتم« � قد أجبتُ  � :ادعا فرموده است

� }§øŠs9 uρ öΝà6ø‹n=tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹Ïù Ο è? ù' sÜ÷zr& Ïµ Î/ Å3≈s9 uρ $ ¨Β ôN y‰ £ϑyè s? öΝä3ç/θ è=è% �    
  ]5/احزاب[  

ايد بر شما گناهى نيست، ولى در آنچه  و در آنچه اشتباهاً مرتكب آن شده«
  ».دلهايتان عمد داشته است [مسؤوليد]

و باز قرآن آن كسي را كه در زير شكنجه و عذاب كلمه كفر را بر زبان آورد مورد 
  فرمايد: قرار نداده است، آنجا كه ميؤاخذه م

ورد مكلمه كفر را بر زبان آورد  بو باز قرآن آن كسي را كه در زير شكنجه و عذا
  فرمايد: مؤاخذه قرار نداده است، آنجا كه مي

� āω Î) ôtΒ oν Ì�ò2 é& …çµç6ù=s% uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ �  ]106/نحل[  

__________________ 

  ] الباني1836صحيح الجامع [ -1
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  ».لبش به ايمان اطمينان داردمگر آن كسي كه مجبور شده ولي ق«
آن بيشتر در قرآن بيان شده كه هر كسي تحت فشار و نيروي بازدارنده مانند و از 

ضروت گرسنگي و ... با ارادة خود مرتكب فعلي گردد خداوند متعال آن عمل را گناه 
  شناسد: نمي

� Çyϑsù §�äÜ ôÊ $# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î*sù š� −/u‘ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   ]145/انعام[  � ‘§
خواهي [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعاً  پس كسي كه بدون سركشي زياده«

  ».پروردگار تو آمرزندة مهربان است
شود كه نه شخصاً مرتكب آن شده و  چگونه انسان متحمل خطا و گناهي ميپس «

ن نه در وقوع آن حضور داشته و نه قصد آن را كرده و نه كمترين ارتباطي با آ
  ».داشته است؟!!!

*   *   *  

  گناه در رابطه با ترك اوامر و فعل مناهي

  فعل منهي. -2ترك مأمور  -1شود:  گناه در تقسيم اول به دو قسم تقسيم مي
پندارند كه گناهان فقط عبارتند از انجام منهيات و محرمات،  بسياري از مردم چنين مي

يت خداوند فعل منهي و يا حرام نبوده اند كه نخستين نافرماني و معص و فراموش كرده
بلكه ترك مأمور بوده است و آن معصيت و نافرماني ابليس بود، هنگامي كه خداوند 

را آفريد و از روح خود در او دميد و به او دستور داد كه به ايشان  �حضرت آدممتعال 
  فرمايد: مي سجده برد ولي ابليس از اين دستور سرباز زد و خدا را نافرماني كرد. قرآن

� øŒ Î)uρ $ oΨù=è% Ïπ s3 Í×‾≈n=uΚù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1r& u�y9 õ3tFó™$# uρ tβ%x. uρ 

z ÏΒ š Í�Ï�≈s3ø9   ]34بقره/[  � #$
و چون فرشتگان را گفتيم: بر آدم سجده كنيد پس همه به سجده افتادند. بجز «

  ».و از كافران شدابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد 
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دومين معصيت و نافرماني خداوند انجام كاري بود كه خداوند نهي فرموده بود كه 
بود كه خداوند ايشان و همسرش را از خوردن يك نوع  �همان نافرماني حضرت آدم

  درخت بخصوص در بهشت بازداشته بود و به آنان فرمود:

� Ÿξä. uρ $yγ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ ß]ø‹ym $yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ $ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈yδ nο t�yf¤±9 $# $tΡθ ä3tFsù zÏΒ 

tÏΗÍ>≈©à9   ]35بقره/[  � #$
و از هر كجاي آن خواهيد فراوان بخوريد ولي به اين درخت نزديك نشويد كه «

  ».از ستمكاران خواهيد بود
ولي ضعف بشري بر آدم چيره گرديد و فرمان خدا را به فراموشي سپرد و عزم و 

ريبكاري و ترغيب ابليس، سست گرديد و ابليس براي به اش در مقابل ف اراده
  كشاندن آدم براي او سوگند ياد كرد كه او از ناصحان مخلص اوست و به او گفت: بيراهه

� ö≅yδ y7—9 ßŠr& 4’n?tã Íο t� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 77ù=ãΒ uρ āω 4’n? ö7tƒ �  ]120/طه[  
  »شود، راه نمايم؟ ياي آدم، آيا تو را به درخت جاودانگي و ملكي كه زايل نم«

آدم به اين وسوسة شيطان جواب مثبت داد و هم او و هم همسرش از آن درخت 
  فرمايد: ممنوعه خوردند و خدا در اين باره مي

� $yϑßγ©9 y—r' sù ß≈sÜ ø‹¤±9 $# $ pκ÷] tã $ yϑ ßγy_ t� ÷zr' sù $£ϑÏΒ $tΡ%x. ÏµŠÏù ( $ uΖù=è%uρ (#θäÜ Î7÷δ $# ö/ä3 àÒ ÷è t/ 

CÙ ÷è t7Ï9 Aρß‰ tã ( ö/ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# @� s) tGó¡ ãΒ ìì≈tFtΒuρ 4’n<Î) &Ïm ∩⊂∉∪ #‘¤) n=tG sù ãΠyŠ#u ÏΒ 

 Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. z>$ tG sù Ïµ ø‹n=tã 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛÏm §�9   ]37-36/بقره[  � #$
پس شيطان هر دو را از بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ايشان را به در آورد و «

زمين قرارگاه و تا چندي  رآييد شما دشمن همديگريد و براي شما د : فرودگفتيم
برخورداري خواهد بود. سپس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت نمود و خدا 

  ».پذير مهربان است آري اوست كه توبه بر او ببخشود
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نچه يابيم كه اينگونه گناهان و خطاها، به دو نوع، ترك دستورات خدا و يا انجام آ و مي
  شوند. خداوند از آن نهي فرموده، تقسيم مي

  دستورات و اوامر خداوند درجات و مراتبي است.
مهمترين چيزي كه خدا بدان دستور داده همانا توحيد و ايمان است كه ترك آن دو، 

ِ اوامر پروردگار، فرايض و واجبات اساسي  آيد و درجة دوم شرك و كفر اكبر بشمار مي
شوند. از قبيل: اقامه  نوان اركان اسالم و مباني و پايه دين محسوب ميدين هستند كه به ع

نماز، اداي زكات، روزة رمضان، حج بيت اهللا كه ترك هر كدام از اين واجبات مهم و 
  گردد. شعائر مقدس از بزرگترين گناهان و مهمترين جرمها محسوب مي

فاوت دارند. مهمترين آنها و اين گونه واجبات مهم باز در ميان خود از لحاظ اهميت ت
نماز است كه به عنوان ستون دين و نشاني مؤمن بودن و فارق و تمايز ميان مسلمان و 
كافر است و خداوند متعال ترك آن را از نشانيهاي كافران بشمار آورده است، آنجا كه 

  فرمايد: مي

� # sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟ çλm; (#θãè x. ö‘$# Ÿω šχθãè x.ö� tƒ �  ]48/مرسالت[  
  .»روند و چون به آنان گفته شود ركوع كنيد [نماز بخوانيد] به ركوع نمي«

  و باز خداوند متعال اداي نماز را همراه با سستي و تنبلي از صفات منافقين قرار داده:

� # sŒÎ)uρ (# þθ ãΒ$ s% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$|¡ ä. �  ]/142نساء[  
  ».نماز ايستند با كسالت برخيزندو چون به «

و باز خداوند متعال ويل و عذاب را براي كساني كه از نماز غافلند تا آنجا كه آن را از 
  اندازند، قرار داده است: وقت خود به تأخير مي

� ×≅÷ƒuθ sù š, Íj#|Á ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$y™ �  5-4ماعون/[ال[  
  .»واي بر نمازگزاراني كه از نمازشان غافلند«

گويند: تارك  و مجازات ترك نماز آنچنان شديد است كه بعضي از پيشوايان اسالم مي
  ، كافر و خارج از امت اسالمي است.ةالصال
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فريضة زكات قرار دارد كه در قرآن در بيست و هشت آيه  تبعد از نماز از لحاظ اهمي
ا كه ابوبكر صديق در دهها حديث، زكات همراه با نماز بيان شده است، تا آنجو در سّنت 

  .الزكاة)قاتلن من فرق بين الصالة و (واهللا أل فرمود: مي
به خدا قسم با كساني كه ميان نماز و زكات فرق بياندازند، به جنگ خواهم «

  ».پرداخت
زكات پل اسالم است، هر كه از آن عبور كند رهايي يافته و «گويد:  مي �ابن مسعود

  ».د شدهر كه از آن عبور ننموده هالك خواه
ماه رمضان است كه خداونند متعال آن را بر مسلمانان  يهبعد از زكات، روز يهمرتب

واجب گردانيده و انسان مسلمان به خاطر دستور خدا، ايمان عقيدة ديني خود در روزهاي 
  دارد: آن يك ماه خود را از خوردنيها، نوشيدنيها و لذايذ شهواني باز مي

� yϑ sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù ( tΒuρ tβ$ Ÿ2 $³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρ r& 4’n? tã 9� x� y™ ×ο £‰Ïè sù 

ô ÏiΒ BΘ$−ƒr& t�yz é& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ ãèø9   ]185/بقره[  � #$
پس هر كه از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد و كسي كه بيمار «

بايد به شمارة آن تعداد از روزهاي ديگر را روزه بدارد. خدا براي يادر سفر است 
  ».خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي شما آساني مي
است كه اداي مراسم آن در  اهللا الحرام بات حج و زيارت بيتو در پايان، شعائر واج

كس  تمام عمر يك بار واجب است و اين يك آسانگيري خداوند است بر بندگان كه هر
استطاعات و توانايي مالي و بدني دارد، مراسم حج را به جا آورد. [توانايي مالي يعني 

باشد، از روز هشتم  ترين مدت كه پنج روز مي هزينة رفت و برگشت سفر حج در كوتاه
تا دوازدهم آن و همچنين روزهاي رفت و برگشت جزء هزينة مسافرت حج به  الحجة ذي

  واجب، واجب است]. ، مقدمهينكهآيند، به دليل ا حساب مي
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بنابراين هر كسي از روي انكار و يا استهزا و تمسخر يكي از اين واجبات را ترك 
شود زيرا كه چنين كسي يك امر روشن و معلوم از  كند، مرتد و از اسالم خارج مي

دين را منكر شده است و چنين عملي از كسي سر نخواهد زد مگر اينكه خدا  ضروريات
  را تكذيب نموده باشد و نسبت به آنان كفر ورزد. �برو پيام

ولي اگر كسي نه از روي انكار و استخاف بلكه از روي پيروي هواي نفساني، يا 
محبت دنيا، يا سستي و تنبلي و امثال آن به ترك يكي از آن واجبات بپردازد، فاسق 

  مرتكب گناه بزرگي شده است و مشمول كفر نخواهد شد.
ام آن واجبات ديني را [نماز، زكات، روزه و حج] ترك كند از و اگر كسي تم

رود كه العياذباهللا چنين  مسلمانيش جز نام چيزي براي او باقي نخواهد ماند و بيم آن مي
عملي اسنان را به سوي كفر عيان بكشاند، زيرا كه معصيتها بويژه اين معصيتهاي خطري 

  آيند. از پيك كفر بشمار مي
نوع واجبات، واجبات ديگري هست كه قرآن آنها را بعد از عبادت  و به دنبال اين

  فرمايد: مي اهللا متعالخداوند يكتا قرار داده است. مانند نيكي به والدين 

� 4 |Ó s%uρ y7•/ u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î) Èø t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $ �Ζ≈|¡ôm Î) �  ]23/اسراء[  
  ».د و به پدر و مادر خود احسان كنيد مپرستيروردگار تو مقرر كرد كه جز او را پ«

  فرمايد: ارحام كه خداوند مي يهو يا مانند صل
  فرمايد: و يا مي

� (#θà) ¨? $#uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθ ä9u !$ |¡ s?  ÏµÎ/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. öΝä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ% u‘ �    
  ]1/نساء[  

كنيد پروا نماييد و زنها را از  مي و از خدايي كه به نام او از همديگر درخواست«
  ».خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است

  فرمايد: و يا مي
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� ö≅ yγsù óΟçFøŠ|¡ tã βÎ) ÷ΛäøŠ©9 uθ s? βr& (#ρ ß‰ Å¡ ø�è? ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#þθ ãèÏeÜ s)è? uρ öΝä3 tΒ$ ym ö‘r& ∩⊄⊄∪ 

y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï%©! $# ãΝßγoΨ yè s9 ª! $# ö/àS £ϑ |¹r' sù #‘ yϑôã r&uρ öΝèδt�≈|Á ö/ r& �  ]23-22/محمد[  
پس [اي منافقان] آيا اميد بستيد كه چون از خدا برگشتيد [يا سر پرست مردم «

در روي زمين فساد كنيد و خويشاونديهاي خود را از هم بگسليد؟ اينان شديد] 
همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و گويش دل ايشان را ناشنوا و 

  ».ا نابينا كرده استچشمهايشان ر
كردن به يتيمان، مسكينان، همسايگان و ديگر صاحبان حق. همانطور  و يا مانند نيكي

  اند آمده است: نام نهاده» حقوق دهگانه«اي از قرآن كه عالمان آن را  كه در آيه

� (#ρ ß‰ ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θä. Î�ô³ è@  Ïµ Î/ $\↔ ø‹x© ( È ø t$Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈|¡ ômÎ) “É‹ Î/ uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 

4’ yϑ≈tG uŠø9 $# uρ ÈÅ3≈|¡yϑ ø9 $# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1 ö� à)ø9 $# Í‘$ pgø:$# uρ É=ãΨ àf ø9 $# É=Ïm$ ¢Á9 $#uρ É=/Ζyf ø9 $$ Î/ 

È ø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# $ tΒuρ ôMs3 n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä†  tΒ tβ%Ÿ2 Zω$ tFøƒèΧ #�‘θ ã‚ sù 
  ]36/نساء[  �
رستيد و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و خدا را بپ«

 هخويش و همساي هخويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همساي يهو دربار
بيگانگان و همنشين و در راه مانده و بردگان خود نيكي كنيد كه خدا كسي را كه 

  ».دارد متكبر و فخرفروش است دوست نمي
مأموراتي كه متعلق به حق اهللا، حق النفس، حق خانواده، حق جامعه، بقيه و غير آن از 

  باشد. حق انسان، حق حيوان و حق هستي مي
 ولي آنچه مورد تأكيد است اين است كه: فرض عين مقدم بر فرض كفايي است.

فرض عين عبارت است از مأموراتي كه بر هر انساني و يا انسان مشخصي واجب باشد، 
حج. ولي فرض كفايي عبارت است از مأموراتي كه بر تمام امت بطور  مانند نماز و يا

جمعي واجب باشد كه اگر گروهي و يا يكي آن را انجام دهد، تكليف وجوب از بقيه 
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گردد، مانند دستيابي به پيشرفتهاي علمي، يا تكنولوژي، يا نظامي و يا ... كه هر  ساقط مي
شوند، هر  تمام مردم آن جامعه گناهكار مي گاه مردمان يك جامعه از آن كوتاهي ورزند

  كدام نسبت به ميزان مسؤوليت، علم و دانش و توانايي خود.
از جمله مواردي كه تمام امت به وسيلة ترك آن مرتكب گناهان بسيار عظيم و 
خطرناكي خواهند شد و بسياري از مردم از چنان گناهاني غافلند، گناهي است كه متعلق 

باشد كه بر تمام امت واجب است زيرا با ترك و از دست  فايي ميبه ترك فرضهاي ك
دادن آن، تمام مردم آن جامعه تباه و گناهكار خواهند شد، هر كدام نسبت به مقدار علم و 

  قدرت و مقامي كه در ميان مردم دارد.
 حاكم ندانستنآيند مانند:  كه گناه عظيم و خطرناك بشمار مي منهياتبعضي از آن 

شدن  داوند بر حيات مردم، حكم نكردن بدانچه خدا نازل فرموده است، جاريشريعت خ
  ظلم و ستم بر فقيران و كارگران و كشاورزان مستضعف و ...

امر به معروف و نهي از منكر بويژه منكرات بزرگ مانند،  يه* و يا مانند ترك فريض
ي و ظهور زنان بدحجاب كه حجاب بندوباري، بي بي يه، ربا، زنا و اشاع بودن مسكرات آزاد

  د.ساز انحرافي است و ديگران را نيز منحرف ميخود 
* و يا مانند ترك دعوت به سوي خدا و ترك تبليغ پيام اسالم به جهانيان مانند آنچه 

و يا صورت مشبوه و منفوري  دانند يابيم كه چيزي از اسالم نمي كه امروزه ملتهايي را مي
اين صورت تمام مسلمانان عموماً و ملت عرب خصوصاً در  اند كه در از آن را شناخته

  برابر دعوت و تبليغ اسالم واقعي و حقيقي به جهانيان از مسؤوليت مهمي برخوردارند.
و ترك دادن حق به هر صاحب حقي  ،در ميان مردم دل* و يا مانند ترك برپاداري ع

عدم توجه به حقوقات موازين قسط و عدالت ميان حاكم و محكوم و  يهو ترك اقام
انساني و امكان ندادن به اينكه هر انساني نظرش را بصراحت بيان نمايد و يا امكان ندادن 
به اينكه در انتخاب ديگران و كانديد خود آزاد باشد و يا اينكه نتواند در مقابل چرنده و 

  گوييها به مخالفت برخيزد و ... ياوه
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نند و ككه حقوق ملت اسالمي را پايمال مي* و يا مانند ترك مبارزه با دشمناني 
كنند و يا مانند  سرزمينهاي آنان را به اشغال خود در آورده و بر امت اسالمي حكومت مي

  گويند: ترك مبارزه باز زنان و مردان مستضعف و فرزندان مظلوم اسالمي كه مي

� !$ oΨ−/ u‘ $ oΨô_ Ì� ÷z r& ôÏΒ Íν É‹≈yδ Ïπtƒö� s) ø9$# ÉΟ Ï9$©à9$# $yγè=÷δ r& ≅ yèô_ $#uρ $ uΖ©9  ÏΒ š�Ρà$ ©! $|‹Ï9 uρ 

≅yè ô_ $#uρ $oΨ ©9 ÏΒ š�Ρà$ ©! # ���ÅÁtΡ �  ]/75نساء[  
خود از جانب اند بيرون كن، و  پيشه پروردگارا ما را از اين شهري كه مردمش ستم«

  ».براي ما سرپرستي قرار ده و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين فرما
اي كه فاقد نظامي هستند  م توجه به امت متفرق و پراكندهو يا مانند رهاساختن و عد *

كه آنها را به هم پيوند دهد و امت را وحدت بخشد و يا رابطة محكم و نيرومندي كه 
تمام امت آن آنان را به هم نزديك سازد كه يكي از آرمانهاي مهم اسالمي اين است كه 

ا ترك آن، همة امت در تحت لواي يك مرجعيت، يك حكومت و يك رهبري باشند و ي
  باشند. راستاي آن مسؤول مي

مردم از آنها غافلند و جرم و گناه  اكثرمذكور از جمله گناهاني هستند كه  منهياتتمام 
آنان به لحاظ شخصي نيست، بلكه به اين اعتبار مسؤولند كه آنان اعضاي يك   مربوط به

  باشند. مي» امت«جسم به نام 
رات، فعل و انجام خطورات قرار دارد كه آن عبارت است از مواو در مقابل ترك اين م

خوردنيها، نوشيدنيها، پوشيدنيها، تصرفات و معامالت حرامي است كه خداوند آنها را بر 
  بندگانش حرام نموده است.

روي نمودند.  جاهليت نسبت به تحليل و تحريم امور اسراف و زياده يهمردمان دور
م و حرام خدا را حالل قرار دادند، بطوري كه قرآن بيان بسياري از حالل خدا را حرا

  دارد:  مي
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� ô‰ s% u�Å£ yz t Ï%©!$# (# þθ è=tG s% öΝèδ y‰≈s9 ÷ρ r& $ Jγx� y™ Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ (#θãΒ§� ym uρ $ tΒ ÞΟßγs% y—u‘ ª!$# 

¹ !#u� ÏIøù $# ’ n? tã «! $# 4 ô‰ s% (#θ >=|Ê $tΒuρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ‰ tG ôγãΒ �  ]140/انعام[  
اند و آنچه را خدا  ن خود را كشتهاز روي بيخردي و ناداني، فرزندا كساني كه«

اند، سخت زيان كردند. آنان  راه افترا به خدا] حرام شمردهروزيشان كرده بود [از 
  ».اند براستي گمراه شده و هدايت نيافته

  فرمايد: و باز خداوند مي

� ö≅ è% Ο çF÷ƒu u‘r& !$ ¨Β tΑ t“Ρr& ª!$# Νä3 s9 ∅ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ ΟçFù= yè yf sù çµ÷ΖÏiΒ $YΒ# t� ym Wξ≈n=ym uρ ö≅ è% 

ª! !#u šχ ÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘ r& ’ n?tã «!$# šχρç� tIø� s? �  ]59/يونس[  

بگو: به من خبر دهيد آنچه از روزي كه خدا براي شما فرود آورده [چرا] بخشي «
يا ايد. بگو: آيا بخدا به شما اجازه داده  ازآن را حرام و [بخشي را] حالل گردانيده

  ».بنديد؟ بر خدا دروغ مي
  فرمايد: و باز مي

� Ÿω uρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? ãΝà6 çG oΨ Å¡ ø9 r& z>É‹ s3ø9 $# # x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#t� ym 

(#ρ ç�tIø� tGÏj9 ’ n?tã «!$# z>É‹ s3 ø9 $# 4 ¨βÎ) t Ï% ©!$# tβρ ç�tIø� tƒ ’ n?tã «! $# z>É‹ s3 ø9 $# Ÿω tβθ ßs Î=ø� ãƒ �    

  ]116/نحل[  
پردازد مگوييد: اين حالل است و آن حرام تا  ي آنچه زبان شما به دروغ ميو برا«

  ».شوند بندند رستگار نمي بر خدا دروغ بنديد زيرا كساني كه بر خدا دروغ مي
كه نزد اهل كتاب در تورات و انجيل بيان  �دارد كه اوصاف پيامبر خدا قرآن بيان مي

  شده اين است كه:

�  ‘≅ Ït ä† ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh� ptä†uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y] Í×‾≈t6y‚ ø9   ]157/اعراف[  � #$

  ».گرداند چيز پاكيزه را حالل و چيزهاي ناپاك را برايشان حرام مي«
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بنابراين تحريم در اسالم تابع زيان و ناپاكي است نه مانند يهوديان كه خداوند متعال 
ز پاكيها و حاللها را بر آنان به خاطر مجازات آنان در مقابل گمراهي و تجاوزشان، بعضي ا

  فرمايد: كه ميحرام گردانيد. آنجا 

� 5Ο ù=Ýà Î6sù zÏiΒ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨ øΒ§� ym öΝÍκö� n=tã BM≈t7ÍhŠsÛ ôM‾=Ïm é& öΝçλm; öΝÏδ Ïd‰ |Á Î/uρ tã 

È≅‹Î6y™ «!$# # Z��ÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹ ÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh�9$# ô‰ s%uρ (#θåκçΞ çµ ÷Ζtã öΝÎγÎ=ø. r& uρ tΑ≡uθ øΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# 

È≅ ÏÜ≈t7ø9 $$ Î/ �  ]/161- 160نساء[  

سر زد و به سبب آنكه [مردم را]  ]يهوديان[ شانپس به سزاي ستمي كه از سوي«
اي را كه بر آنان حالل شده بود حرام  بسيار از راه خدا بازداشتند چيزهاي پاكيزه

د و به ناروا مال گردانيديم. و به سبب ربا گرفتنشان، با آنكه از آن نهي شده بودن
  ».ايم خوردنشان، و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده

ه منافع] و ثابتي است كه اصل در اشيا [بويژ يهو از نظر علماي اسالمي اين يك قاعد
و مباح است بنابراين از هيچ  ه داده شدهاجازتصرفات [بويژه تصرفات دنيايي و عاداتي] 

اصل و قاعده  هرا كيشود كه چرا اين و آن مباح است؟ ز سؤال نمي مسلماني در اين باره
خود باشد از علت آن سؤال  يهبر آن است و هر چيزي كه در مسير اصل و قاعد

  اند؟ شود كه چرا اين و آن حرام شده ميسوال شود بلكه در خالف آن اصل  نمي
حرام را به طور و اسالم، همانگونه كه در حديث متفق عليه روايت شده، حالل و 

  فرمايد: گرامي مي �روشن بيان نموده است. آنجا كه پيامبر
نَـُهَما ُمْشَتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهن َكِثيٌر ِمَن الناِس، إ( ن اْلَحَالَل بـَيٌن، َوِإن اْلَحَراَم بـَيٌن، َوبـَيـْ

َرَأ ِلِديِنِه، َوِعرْ  فـََقدْ  َفَمِن اتـَقى الشبـَُهاتِ  ِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشبـَُهاِت َوَقَع ِفي اْسَتبـْ
  )اْلَحَراِم، َكالراِعي يـَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى، يُوِشُك َأْن يـَْرَتَع ِفيهِ 

ناكي هستند كه  حالل روشن است و حرام روشن، و ميان آنها چيزهاي شبهه«
گزيند، دين و ناك دوري  دانند، هر كه از چيزهاي شبهه بسياري از مردم آنها را نمي
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ناك  آبروي خود را از ارتكاب محرمات بركنار داشته و هر كه در چيزهاي شبهه
افتد در حرام خواهد افتاد. مانند چوپاني كه اطراف ُقرق گوسفند چراند بيم آن 

  ».رود كه در ُقرق افتد مي
ه را را نوشتيم و براي مردم آنچ» الحالل و الحرام في السالم«و ما به اين خاطر كتاب 

كه در زندگي خصوصي افراد و در زندگي خانوادگي و در زندگي اجتماعي حرام است، 
  روشن و تبيين نموديم تا انسان مسلمان ندانسته در گرداب محرمات نيفتد.

*     *    *  

  گناهان اندام و گناهان قلبي

شناسند مگر آنچه كه با حواس توسط اعضاي  بيشتر مردم گناه و عصيان را نمي
شوند مانند گناهان دست، پا، چشم، گوش، زبان، بيني و نظاير آنها از  هري درك ميظا

  آنچه كه متعلق به شهوت شكم و ناموس و غرايز دنيايي است. 
اين گروه، گناهان و خطاهاي ديگري كه مربوط به قلب هستند، يعني آنهايي را كه 

ي بوييد و با زبان چشيد، درك نتوان با چشم ديد، با گوش شنيد، با دست لمس كرد، با بين
  كنند. نمي

قسمت اول شامل گناهان بينايي است. مانند نگاه كردن به آنچه خداوند متعال حرام 
  كرده از عورتها و از زنان نامحرم.

دن آنچه خداوند حرام كرده است. از آفتهاي زبان، كه يو گناهان گوش شامل شن
  شنونده شريك گوينده است.

گفتن در مورد آنچه خداوند حرام كرده است. آفتهاي زباني  ل سخنگناهان زبان، شام
چيني، ديگران را  كردن، سخن را امام غزالي بيست مورد شمرده است: دروغ گفتن، غيبت

زدن به زنان مؤمن  تمسخركردن، وعدة دروغ، خوض در بال، سخن ماال يعني، تعمت
  ن، لعن و نفرين كردن و ...داد سرايي، فحش و دشنام پاكدامن، كتمان شهادت، نوحه
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حق، مصافحه و دست دادن  گناهان دست، مانند: زدن و مجازات كردن ديگران بدون
با دشمنان خدا، نوشتن چيزي كه نبايد نوشت از آنچه كه باطلي را رواج دهد و كار منكر 

  و قبيحي را شايع و فسادي را در زمين منتشر نمايد.
افرماني خداوند، و يا رفتن به ديدار ظالم و يا فاسقي گناهان پا، مانند: رفتن به سوي ن

  و يا رفتن به مسافرت گناه و معصيت.
گناهان ناموس، مانند: زنا، لواط، معاشرت جنسي با زن از دبر [پشت] و يا در ايام 

  قاعدگي ماهانه.
گناهان شكم، مانند: خوردن و نوشيدن از آنچه خداوند حرام گردانيده از قبيل: خوردن 

شت خوك، نوشيدن شراب، استعمال مواد مخدر و دخانيات، و خوردن مال حرام از گو
طريق ربا، قمار، خريد و فروش محرمات، احتكار، قبول رشوه و ساير آن از خوردن مال 

  مردم به حرامي.
باشند كه بعضي از آنها از  تمام اين گناهان حرام، و از معصيتهاي واضح روشن مي

آيند و تمام آنها در قسمت گناهان ظاهر، يا گناهان جوارح  شمار مي جملة گناهان كبيره به
تمامي گناهان ظاهر گيرند و انسان مسلمان مكلف است كه از  و يا گناهان آشكار قرار مي

  فرمايد: و باطن خودداري نمايد، همانطور كه خداوند متعال مي

� (#ρ â‘sŒuρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øOM}$# ÿ…çµ oΨÏÛ$ t/ uρ 4 ¨β Î) šÏ% ©!$# tβθ ç7Å¡õ3 tƒ zΟøOM}$# tβ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ yϑÎ/ 

(#θçΡ%x. tβθ èùÎ�tIø) tƒ �  ]120/انعام[  

شوند بزودي در  و گناه اشكار و پنهان را رها كنيد زيرا كساني كه مرتكب گناه مي«
  ».كيفر خواهند يافت آوردند برابر آنچه به دست مي

ر است. به عبارت ديگر، البته خطر گناهان باطني از گناهان ظاهري به مراتب بيشت
خطر معصيتهاي قلبي از معصيتهاي جوارح خيلي بيشتر است. همانگونه كه طاعتها و 

 هك اباشد، تا آنج تر و عظيم تر از طاعتها و عبادتهاي جوارح مي عبادتهاي قلبي بسي مهم
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ح، جز با عمل قلبي كه همان نيت و اخالص است، پذيرفته نخواهند رتمام اعمال جوا
  شد.

منظور از گناهان قلبي، گناهاني است كه با ابزار قلبي ايجاد گردند مانند: تكبر، 
 طلبي، حسادت دوستي، جاه ، ريا، بخل ورزيدن، دنيادوستي، مالرخودبزرگ بيني، غرو

آنها » الدين احياء علوم«ورزيدن، كينه، حقد، خشم و مانند آن كه امام غزالي در كتاب خود  
از حديث نبوي گرفته » مهلكات«كنندگان] نام داده است. كلمه  هالك» [= مهلكات«را 

  .1إعجاب المرء بنفسه)متبع، و ی (ثالث مهلكات: شح مطاع وهو  فرمايد: شده كه مي
هوسي كه از آن  -2بخلي كه از آن تبعيت شود.  -1كننده است:  سه چيز هالك«

  ».خودپسندي -3پيروي كنند. 
  بنا به داليل زير است:خطرات اينگونه گناهان و معصيتها 

اول: آن گناهان به قلب ارتباط دارند و حقيقت انسان هم قلب او است. انسان همين 
كند، نيست بلكه اصل و جوهر آن  نوشد و رشد مي خورد و مي ظاهر و جسم خاكي كه مي

باشد. در   چيزي است كه بدان قلب، يا روح و يا دل و يا هر اسمي ديگري كه بناميم، مي
  فرمايد: مي عرابطه است كه پيامبر خدا  همين

َال َوِإن ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، ِإَذا َصَلَحْت، َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُه، َوِإَذا َفَسَدْت، َفَسَد أَ (
  .2)اْلَجَسُد ُكلُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلبُ 

و  بدانيد كه در تن قطعة گوشتي است كه اگر صالح بود تمام تن به صالح آيد«
  ».اگر فاسد بود تمام تن به فساد گرايد بدانيد كه آن قلب است

  فرمايد: و باز مي

  .3)عمالكمأقلوبكم و  إلىصوركم ولكن ينظر أجسامكم و  إلىينظر  ن اهللا الإ(

__________________ 

  1/33و حافظ العراقي در تخريج االحياء 1/386اسناده آن ضعيف هست، عجلوني در كشف الخفاء  -1

  .�متفق عليه از نعمان بن بشير -2

  روايت از مسلم. -3
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  ».نگرد بلكه به قلب و كردار شما نظر دارد خداوند به جسم و تن شما نمي«
ب سالم قرار داده همانگونه كه خداوند قرآن اساس و پاية نجات در قيامت را همان قل

  فرمايد: متعال از زبان ابراهيم مي

� Ÿω uρ ’ ÎΤÌ“ øƒ éB tΠöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩∇∠∪ tΠöθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ āω Î) ôtΒ ’tA r& ©! $# 

5=ù=s) Î/ 5ΟŠÎ=y™ �  ]89-87/شعراء[  

ي كه مال و فرزندان شوند، رسوايم مكن. روز و روزي كه مردم برانگيخته مي«
  ».سودي [به انسان] نبخشد مگر كسي كه دلي پاك به سوي خدا بياورد

ماندن آن از شرك آشكار و پنهان و از نفاق بزرگ و كوچك و از  قلب سالم يعني سالم
  كنند مانند: تكبر، حسد، كينه و غيره. آفتهاي ديگري كه آن را آلوده و ناسالم مي

از  -1د: قلب سالم، قلبي را گويند كه از پنج چيز خالي باشد: گوي مي رحمه اهللا قيم ابن
از  - 3از بدعتي كه متناقض با سّنت است.  -2شركي كه با توحيد در تضاد است. 

و از غفلتي كه مخالف با ياد  -4آرزوهاي نفساني كه با دستورات الهي در تضاد باشند. 
  اقض باشد.و از خواهشهاي نفساني كه با اخالص در تن -5خداست. 

گردد كه عامل و موجبات  دوم: اين گناهان و آفتهاي قلبي، منجر به گناهان جوارح مي
حسادت، يا تكبر، يا گناهان ظاهر همانا، پيروي از خواهشهاي نفساني، يا محبت دنيا. يا 

  محبت مال و دارايي است، يا دوستي جاه و مقام و يا غير اينهاست.
كفر كشاند، بخل و حسادت باشد مانند آنچه كه براي آنچه كه انسان را چه بسا به 

  فرمايد: يهوديان اتفاق افتاد. خداوند متعال مي

� ¨Šuρ ×�� ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3 ø9 $# öθ s9 Νä3 tΡρ–Š ã�tƒ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝä3ÏΖ≈yϑƒÎ) # �‘$ ¤� ä. 

# Y‰|¡ ym ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο ÎγÅ¡ à�Ρ r& . ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6s? ãΝßγs9 ‘,ys ø9   ]109/بقره[  � #$

بسياري از اهل كتاب پس از اينكه حق برايشان آشكار شد از روي حسدي كه «
  ».كردند كه شما را بعد از ايمانتان كافر گردانند در وجودشان بود آرزو مي
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خداوند متعال راجع به فرعون و بيني باشد همانطور كه  بزرگ و يا تكبر و خود
  فرمايد:  ، مي�معجزات و نشانيهاي موسيپيروانش و موضعگيري آنان در مقابل 

� (#ρ ß‰ys y_ uρ $pκÍ5 !$ yγ÷FoΨ s) ø‹oKó™$# uρ öΝåκß¦ à�Ρr& $ Vϑ ù=àß # vθ è=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ$$sù y#ø‹x. tβ%x. èπt7É)≈tã 

t Ï‰Å¡ ø� ßϑø9   ]14نمل/[  � #$

و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پس «
  ».فسادگران چگونه بودببين فرجام 

هاي آن باشد همانگونه كه در داستان هرقل پادشاه روم  و يا محبت دنيا و زينت
يابيم كه چگونه صداقت دعوت رسول خدا و صحت نبوتش براي او روشن گرديد   مي

ولي هنگامي كه كشيشان و بزرگان قومش بر او شوريدند، محبت پادشاهي و جاه و 
  رجيح و برتري داد و گناه خود و رعيتش را به دوش كشيد.مقامش را بر پيروي حق ت

رسانده است، نگاهي بيندازي، در  و هرگاه به كسي كه نفسي را بدون حق به قتل مي
يابي قبل از آن انگيزة نفساني و يا قلبي مانند: خشم، يا كينه، يا محبت دنيا و ... وجود  مي

ايت در تاريخ بشريت، حسادت بود كه داشته است تا آنجا كه سبب و انگيزة نخستين جن
  در داستان دو پسر آدم متبلور است.

� øŒÎ) $ t/ §�s% $ ZΡ$t/ ö� è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ô ÏΒ $ yϑÏδÏ‰ tnr& öΝs9 uρ ö≅¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$s% y7̈Ψ n=çFø% V{ ( 
tΑ$s% $ yϑ‾ΡÎ) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# zÏΒ tÉ) −Fßϑø9   ]27/مائده[  � #$

آن دو] قرباني پيش داشتند، پس، از يكي از آن دو  هنگامي كه [هر يك از«
پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد [قابيل] گفت: حتماً تو را خواهم كشت 

  ».پذيرد [هابيل] گفت: خدا فقط از تقواپيشگان مي
  فرمايد: تا آنجا كه خداوند متعال مي

� ôMtã§θsÜsù …çµs9 …çµÝ¡ø�tΡ Ÿ≅÷Fs% ÏµŠÅzr& …ã&s#tGs)sù yxt6ô¹r'sù zÏΒ šÎ�Å£≈sƒø:$# �  ]/30مائده[  
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اش] او را به قتل برادرش ترغيب كرد و وي را كشت و از  پس نفس [اماره«
  ».زيانكاران شد

چيني،  و همچنين هر كسي كه مرتكب معصيت آشكاري مانند: شهادت دروغ، يا سخن
هاي نفساني  زهيا غيبت و غير آن شود قطعاً در پشت پردة آن معاصي، خواهشها و انگي

  فرمايد: وجود دارد و حديث پيامبر گرامي گوياي اين مطلب است كه مي
مرهم أمرهم بالبخل فبخلوا، و أنما هلك من كان قبلكم بالشح، إالشح فياكم و إ(

  .1)مرهم بالفجور ففجرواأبالقطيعة فقطعوا، و 

را از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه حرص هالك شدند. حرص آنها «
به بخل وادار كرد و بخيل شدند. به بريدن از خويشاوندان وادار كرد و از 

  ».خويشاوندان بريدند، به بدكاري وادارشان كرد و بدكار شدند
بسا از آن سوم: گناهان آشكار و ظاهري بر مبناي ضعف و غفلت انسان بوده كه چه 

اهي قلب است و شرّ و توبه كند، برخالف گناهان دروني و باطني كه علتش فساد و تب
فتد كه انسان از گناهان باطني توبه ا يافته است. كم اتفاق مي بدي در آن تثبيت و قدرت

  و گناه ابليس بود. �كند و به سوي حق برگردد. و اين همان تفاوت بين گناه آدم
آن درخت ممنوع شده خورد، يك گناه جوارحي بود ولي گناه   گناه آدم هنگامي كه از

نگامي كه از خداوند نافرماني كرد و تكبر ورزيد و به گروه كافران در آمد، از ابليس ه
  گناهان قلبي و دروني بود.

فراموشي و ضعف  يعارضي بود كه در نتيجهيك لغزش ، �دمآمعصيت و گناه 
  اراده به وي دست داد، ولي گناه و معصيت ابليس، عميق و در ته قلب رسوخ كرده بود.

تر به خطا و اشتباه خود پي برد و به لغزش خود اعتراف كرد و  ريعلذا آدم هر چه س
  در حالت ندامت و پشيماني خود و همسرش، باب پروردگار خود را زدند و گفتند:

__________________ 

  ].2678، صحيح جامع الصغير [بروايت از ابوداود و حاكم از عبداهللا بن عمر -1
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� Ÿω$ s% $ uΖ−/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö� Ï� øós? $ uΖs9 $oΨ ôϑym ö�s? uρ ¨sðθä3uΖs9 zÏΒ zƒÎ�Å£≈y‚ ø9 $# �    

  )23/اعراف(  
گفتند: پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم «

  ».نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود
ولي ابليس در گناه و معصيت خود در برابر خداوند، جامد و متمرّد گرديد و عصيان و 

  ور شد هنگامي كه گفت: نافرماني در قلب او ريشه دوانيد و در باطل غوطه

� ß§ŠÎ=ö/ Î*‾≈tƒ $tΒ y7yè uΖtΒ βr& y‰ àfó¡ n@ $ yϑÏ9 àMø) n= yz £“y‰ u‹Î/ ( |N÷�y9 õ3tG ó™r& ÷Πr& |MΖä. zÏΒ 

t, Î!$ yèø9 $# ∩∠∈∪ tΑ$s% O$ tΡr& ×� ö� yz çµ ÷ΖÏiΒ (  Í_tFø) n=yz  ÏΒ 9‘$ ‾Ρ …çµ tGø) n=yzuρ ÏΒ & ÏÛ �     

  ]76- 75/ص[  
به دستان قدرت خويش اي ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براي چيزي كه «

جوياني؟ گفت: من از  خلق كردم سجده آوري؟ آيا تكبر نمودي يا از جملة برتري
  ».اي اي و او را از گل آفريده او بهترم، مرا از آتش آفريده

  اين شد كه: �لذا سرانجام آدم

� tΑ$s% ólã� ÷z$$ sù $ pκ÷] ÏΒ y7‾Ρ Î* sù ×ΛÅ_ u‘ ∩∠∠∪ ¨βÎ)uρ y7ø‹n=tã û ÉL uΖ÷è s9 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ ÈÏd‰9$# �
  )78-77بقره/(  

خداوند فرمود: از آن بهشت بيرون شو كه به راستي تو رانده شده اي. و تا روز «
  ».جزا نفرين من بر تو باد

باشد و آن سختگيري شريعت در  امي مسبوق به داليل گذشته ميجچهارم: چنين سران
آفات نفس  در رابطه با اجتناب و خودداري از معصيتهاي قلبي و احساس خطر شديد 

  فرمايد: مي �است. همانگونه كه پيامبر

  .1)ذرة من كبر قالاليدخل الجنة من كان في قلبه مث(

__________________ 
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  ».شود هر كسي كه در قلب او خردلي از تكبر بوده باشد داخل بهشت نمي«
  فرمايد: و باز مي

قول أ ال البغضاء هي الحالقة،والبغضاء، و  الحسد :مم من قبلكمليكم داء األإدب (
  .1)تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

بيماريهاي امتنان پيشين در شما نفوذ كرده است، حسد و دشمني كه سترنده «
  ».موي بلكه سترنده دين استي هاست اما نه سترند

مرا به چيزي سفارش كن ... فرمود: « در پاسخ كسي كه گفت �و باز حضرت
  ار فرمود.و آن را سه بار تكر» خشمگين مشو التغضب:«

  فرمايد: كند كه خداوند متعال مي در حديث قدسي روايت مي �و پيامبر

  .2)شركهشرك فيه غيري تركته و أالشركاء عن الشرك، فمن عمل عمًال  أغنى (أنا

نيازم، لذا هر كسي كاري انجام دهد و ديگري را در آن  من از شريك قطعاً بي«
  .»شريك من سازد، او و شركش را رها خواهم كرد

  فرمايد: مي �و با پيامبر
استحلوا أن سفكوا دماءهم و  علىهلك من كان قبلكم، حملهم أنه إالشح فإياكم و (

  .3)محارمهم

__________________ 

] و هيثمي 1615المنتقي [ نگاهبا سند جيد روايت كرده، همانطور كه منذري گفته است.  �بزار از زبير -١

]8/30.[  

روايت كرده و در همين معنا احاديث ديگري روايت شده است. نگاه : المنتقي  �از ابوهريره مسلم -2

]1651.[  

  روايت كرده است. �مسلم از جابر -3
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حرص هالك شدند،  يهاز حرص و آزمندي بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيج«
حرص آنان را وادار ساخت [باعث شد] كه خونهاي مردم را بريزند و محارم آنان 

  ».شمارندرا حالل 
*     *    *  

  و يا بدعتها هستندگناهان، يا معصيتها 

بدعتها. و هر دو موجب خشم  -2معصيتها  -1شوند:  گناهان به دو دسته تقسيم مي
  خدا و انحراف از راه است.

  فرمايد: مي �روايت شده كه پيامبر خدا �ساريةدر حديث شريف از عرباض بن 
  )ة ضاللةن كل بدعإمور فياكم ومحدثات األإ(
  ».بدعتها و نوآوريها دوري كنيد؛ زيرا هر امر نو موجب گمراهي استاز «
  فرمايد:  مي �و باز پيامبر

  .1مرنا ما ليس منه فهو رد)أحدث في أ(من 

هر كسي در دين ما چيزي را برخالف دستورات ما بياورد، مردود است و از او «
  ».پذيرفته نخواهد شد

سته كه خدا بدان دستور نداده و چيزي از شريعت زيرا به چيزي تقرب به خدا ج
خودساخته كه خداوند بدان اجازه نداده است. بنابراين عبادت در اسالم بر دو پايه اصلي 

شريعت خدا و هيچ چيز ديگري جز اين دو نزد  -2پرستش خدا  -1بنا نهاده شده است: 
  خداوند پذيرفتني نيست.

  دهد. تور كار خود قرار ميستدع و نوآور، غيرشريعت الهي را دمب
  توبه از بدعتها همانند ساير گناهان ديگر، واجب است.

تر است؛ زيرا انسان  اند: از نظر ابليس، بدعت از معصيت محبوب عالمان سلف گفته
كند كه مرتكب گناهي شده و با دستورات خداوند مخالفت  عاصي و نافرمان، احساس مي

__________________ 
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عت و نوآوري كه آن را عين عبادت و شريعت دهندة بد ورزيده است برخالف انجام
  پندارد. مي

حقيقت اين است كه بدعت نوعي از گناهان است ولي از نوع گناهان ويژه و 
جويد و چنان معتقد است  خطرناك، كه مبتدع به وسيلة انجام دادن آن به خدا تقرب مي

از و منكران و  كه نزديكترين عبادت كه انسان را به خدا نزديك كند همين است و بس و
  مخالفان آن بدعت، نزد خدا تقرّب بيشتري دارد.

دهندة آن مطابقت  و اين يكي از خطرات شديد بدعت است كه اين آية قرآن بر انجام
  دارد.

�  yϑsù r& t Éiã— …çµ s9 â þθß™  Ï&Î# uΗxå çν# ut� sù $ YΖ|¡ ym �  ]8/فاطر[  
  ».بيند ...  و آن را زيبا ميآن كسي كه زشتي كردارش براي او آراسته شده   آيا«

  فرمايد: و باز مي

� t Ï% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß� ÷è y™ ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# öΝèδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡ øtä† $�è ÷Ψ ß¹ �     

  ]104كهف/[  
پندارند كه كار خوبي  اند كه تالششان در زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي آنان كساني«

  ».هندد انجام مي
ترس و خشيت سلف از بدعت به مراتب بيشتر از معصيت بوده و به همين خاطر 

ترسانيدند زيرا صاحب معصيت بعضي اوقات سريع از گناه  مردم را بيشتر از بدعت مي
اي باعث بيداري  داند كه مرتكب گناه و معصيت شده و چنان دغدغه كند چون مي توبه مي

و در راستاي همين عذاب روحي و آالم قلبي است كه گردد  و احساس درد و آالم او مي
شود كه آن به عنوان مطلع توبه به  در درون شخص گناهكار انقالب و تحولي ايجاد مي

  آيد. شما مي
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بيند و از نفس خويش راضي است،  گزار در رفتارش خود را در امان مي ولي بدعت
خود را متعبد و پايبند به  كند و بيشتر احساس هيچ درد و رنج در راستاي گناهش نمي

داند تا گناهكار و مخالف با دستورات شريعت و چه بسا در عبادتش مبالغه و  شريعت مي
باشد  تر از عبادات بسياري از متدينان مي نمايد و عبادات ظاهريش بيشتر و مهم افراط مي

  فرمايد: مي  �همانطور كه حديثي راجع به خوارج روايت شده كه پيامبر
  .1تهم)ائقر  إلىقراءته قيامهم و  إلىقيامه صالتهم و  إلىحدكم صالته أ(يحقر 

  »شمارد. هر كدام از شما نماز، قيام و قرائتش را نسبت به آنان، كم و كوچك مي« 

  بر دو نوع است: ]همانگونه كه معلوم است[بدعت 
و يا به تعبير امروزي بدعت فكري، كه انسان از راه بدعت قولي يا اعتقادي  -1

و راهي كه سلف و امت خيرالقرون بر آن بوده، منحرف   �است كه قرآن و سنت پيامبرر
ها و گروههاي اسالمي كه از  سازد. و اين بدترين نوع بدعت است. مانند بدعت فرقه مي

گروه سنت و جماعت، خارج شدند از قبيل: خوارج، جبريه، قدريه، مرجئه و غير اينها با 
يق اسالمي و اختالف در منهج و برنامه حياتبخش اسالم در اختالف كم و بيش آنان حقا

گرايي و الئيسم و همچنين به  عقيده و رفتار و يا مانند گروهي كه مسلمانان را به علم
 هگويند: در دين سياست را كنند و يا مانند كساني كه مي جدايي دين از سياست دعوت مي

و همچنين به مساوات ميان پسر و  ندارد، و مردم را به لغو طالق و لغو چند همسري
ي  شوند تا به درجه كنند. بعضي از اين بدعتها چنان بزرگ مي دختر در ميراث دعوت مي

  رسند. كفر (نعوذباهللا) مي
ديگر بدعت اعتقادي مانند اينكه كسي بگويد: زنده شدن در قيامت فقط هاي  و نمونه

و  ،نيست شت و آتش محسوسروحاني است و جسماني نيست و يا اينكه بگويد كه به
  همچنين نعمت و عذاب مادي وجود ندارد.

__________________ 
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  گذرد (نعوذباهللا) آگاه نيست. يا اينكه بگويد: خداوند به جزئياتي كه در اين جهان مي
يابد و يا قائل به وحدت  يا اينكه بگويد: خداوند در بعضي مخلوقاتش حلول مي

در وجود، خالق و مخلوق، رب و  وجود باشد و بگويد كه وجود هستي دو تا نيست يعني
مربوب و عابد و معبود نيست بلكه فقط يك وجود هست كه اين همان نظريه حالج در 

  مسأله حلول و نظريه ابن عربي در مسأله وحدت وجود است.
گويند قرآن به محض اينكه نازل شد از الهي به  و يا مانند كساني كه در عصر ما مي

گويند  ن يك متن بشري درآمد. و يا مانند گفته كساني كه ميبشري انتقال يافت و به عنوا
  در ميراث ميان فرزندان مذكر و مؤنث مساوات است. 

، از خود عبادتي را �مانند اينكه برخالف شريعت خدا و پيامبر :بدعت عملي -2
اختراع كند و يا به عبادت شرعي چيزهاي ديگري كه از جانب خدا و پيامبر وارد نشده 

ضافه نمايد. مانند: {نماز غائب} كه بعضي از مردم در اول هر ماه رجب آن را است، ا
  اند. ابداع كرده

يا مانند سكوت كردن و سخن نگفتن را عبادت دانستن و يا امساك و خودداري از و 
ي جانوري را عبادت و تقرب به سوي خدا دانستن مانند  خوردن گوشت و يا فرآورده

  شير و استعمال هرگونه لبنيات.مرغ و نوشيدن  خوردن تخم
 20تا  10و يا مانند روزه و يا امساك از خوردن و نوشيدن قبل از طلوع فجر به اندازه 

دقيقه و امثال آن به عنوان احتياط و يا خودداري از افطار بعد از غروب آفتاب به منظور 
  افراط در احتياط.

في يا سلبي. و به عبارت من -2مثبت يا ايجابي  -1بدعت عملي بر دو قسم است: 
  ديگر فعلي و تركي.

بدعت ايجابي و يا فعلي آن است كه شخص عمالً آن را انجام دهد مانند انجام دادن 
نماز يا روزه يا ذكر و امثال آن به عنوان تقرب به خدا، در صورتي كه از جانب صاحب 
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را بدون اذن و شريعت چنان چيزي مشروع نشده باشد و مانند اين است كه انسان چيزي 
  ي خداوند وارد شريعت كند. اجازه

بدعت سلبي و يا تركي عبارت است از ترك يك عمل شرعي خواه آن عمل شرعي 
واجب يا مستحب يا مباح باشد. مانند ترك ازدواج يا ترك خواب در شب و يا ترك 

: يكي منكر عمل آنان شد �افطار در بعضي از روزها، همانند عمل آن سه نفري كه پيامبر
گفت:  پردازم. دومي مي داري مي خوابم و به شب زنده گفت: من تمام شب نمي از آنان مي

گفت: من از  نمايم و سومي مي گيرم و هيچ روزي را افطار نمي من در تمام عمر روزه مي
رسيد و  �كنم. اين بيانات آنان به رسول خدا ورزم و با آنان ازدواج نمي زنان اجتناب مي

  ان فرمود:راجع به آن
أتزوج النساء، فمن رغب عن قوم وأنام وأصوم وأفطر و أ یكنخشاكم هللا وأتقاكم له ولأنما أنا إ(

  .1)سنتي فليس مني

ترسم، با اين وصف بخشي  ي شما بيشتر از خدا مي من از همه شما باتقواتر و از همه« 
ايام سال بعضي را خوابم و در ميان  برم و بخشي از آن را مي از شب را به عبادت بسر مي

كنم. لذا هر كسي از سنت و آداب من رويگردان شود  نمايم و با زنان ازدواج مي افطار مي
  »از امت من نيست.

  و گناهان مسري ]غيرمسري [ قاصرگناهان 

بعضي از طاعات و حسنات انسان، قاصرند و نفع و ثواب آنها جز به صاحبش، به 
اي ديگر  اما دسته ،و تالوت قرآن ، حج، عمره، ذكررسد، مانند نماز، روزه كسي ديگر نمي

شوند. مانند زكات،  از طاعات و حسنات اينچنين نيست و ديگران نيز از آنها برخوردار مي
ي رحم و نيكي و احسان به همسايه و مسكين و  خيرات، نيكي با پدر و مادر، صله

  درمانده.

__________________ 
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ند و جز در صاحبش تأثير به همين ترتيب بعضي از گناهان و معصيتها نيز قاصر
اند و به  گذارند و زبان آنها به ديگران نخواهد رسيد. برخي ديگر از آنها مسري نمي

مدت و يا درازمدت زيان و ضرر آن به ديگران سرايت خواهد  صورتهاي مختلف كوتاه
  كرد.

باشد. به عبارت ديگر سرايت  و تأثير گناهان مسري بعضاً افقي و بعضاً عمودي مي
  ن آنها بعضي در امتداد مكان و بعضي در امتداد زمان است.زيا

  گناهاني كه در امتداد مكان تأثير دارند

در خواب  �كند كه پيامبر روايت مي �بن جندب بخاري در حديث طوالني سمره
  دهند. ديد كه گناهكاران را در قيامت چگونه و به چه وضعيتي مجازات و عذاب مي

اي اصحاب بيان فرمودند و همانگونه كه معلوم است صبح اين خواب را بر �حضرت
  خواب پيامبران واقعي و وحي از جانب خداوند است.

فرمايد: در خواب ديدم كه دو فرشته نزد من آمدند و به من گفتند: برو،  مي �حضرت
ي آهنين  برو، و رفتيم تا اينكه بر سر مردي وارد شديم كه بر پشتش افتاده و ديگري با اره

سرش ايستاده بود. ناگهان ديدم كه مرد اره به دست به يكي از دو طرف مرد افتاده  باالي
سر چاك داد و قطع كرد و به  ي دهان وبيني و چشمش را تا پشت متوجه شده و كناره

جانب ديگر روي آورده و آنچه را در سمت قبلي انجام داده بود در آن طرف رخسار او 
گشت مگر اينكه جانب اول كماكان به حال اولش  رغ نمينيز انجام داد. و از آن جانب فا

  ».نمود... گشت. سپس به آن بازگشته و آنچه را در مرتبه قبل انجام داده بود تكرار مي برمي
پرسد كه اين قضيه را براي  ي اين واقعه از آن دو فرشته مي پس از مشاهده �حضرت

  ايشان توضيح دهند. آنان گفتند:



    

  227    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

نه الرجل يغدو من بينه إقفاه ف إلىمنخره إلى قفاه و شر شدقه يت عليه يشر تأما الرجل الذي أ(
   .1)فيكذب الكذبه تبلغ اآلفاق

و اما مردي كه باالي سرش آمدي كه كناره ي دهان وبيني و چشمش تا پشت سرش «
گفت كه به آفاق  اش برآمده و دروغي را مي شد، مردي بود كه صبح از خانه چاك مي

  »د.يرس مي
به دروغگو چشاندند زيرا كه دروغ او به يك  نين عذاب سخت و دردناكي رااين چ

يافت تا به مشرق و  شد بلكه توسعه و گسترش مي شخص و دو شخص متوقف نمي
  رسيد. مغرب مي

بارزترين تطبيق و مصداق آن در عصر ما: روزنامه نگاران و خبرنگاراني هستند كه به 
رسد و خبرگزاريها آنها را به همه جا  به تمام دنيا مي پردازند و آن دروغها نشر اكاذيب مي

  بينيم دنيا را پر كرده است. كنند و يكباره مي مخابره مي
رسانيها و ... در دوران ما از اين نوع  و بيشتر گناهان نويسندگان، هنرمندان، اطالع

توانند  هاي همگاني و ارتباطات جمعي مي ي رسانه باشند كه به وسيله گناهان مسري مي
  ي تأثير گناه را به آن مرز دنيا برسانند. زمينه

و از جمله گناهان مسري ديگر، گناهان اميران، حاكمان و سردمداران ممالك است كه 
پردازند و آن را  كنند و در كشورها به طغيان و سركشي مي در حق بندگان ظلم و ستم مي

ات علمي پيشرفته و تكنولوژيهاي كشانند بويژه حاكمان عصر ما كه از امكان به فساد مي
هاي خودشان را از  توانند با سرعت بسيار زياد، افكار و انديشه مدرن برخوردارند و مي

  طريق مؤسسات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي به مردم برسانند.
  روايت شده كه: �آنجا كه از پيامبر خدا

1)يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة( 
.    

__________________ 

  ] 7047اري[، صحيح بخ �زي از حديث سمره بن جندبج -1
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  »سال برتري دارد. 60يك روز امام عادل بر عبادت  حكومت«
ي حدود الهي  برد و به اقامه به اين خاطر است كه حاكم عادل ظلمها را از بين مي

گرداند و از طرف او احكام عادالنه و قوانين مهم  پردازد و حقها را به صاحبانش برمي مي
شود و  م، وضع و اجرا ميو ارزشمندي در راستاي محافظت از جان و مال و ناموس مرد

همچنين قواعد و اصولي را براي حمايت و مصونيت از نفس، مال و ناموس مردم وضع 
نمايد و قوانين و مقرراتي را در جهت رعايت عقايد، اخالق و آداب امت و محافظت  مي

جامعه از رذايل، مفاسد و تبهكاريها به تصويب و اجرا مي رساند. لذا جاي شگفتي نيست 
  ك روز چنين حاكم عادلي مساوي بلكه برتر از عبادت شصت سال كسان ديگر باشد.كه ي

توان گفت: گناه  هنگامي كه چنين حالتي شامل يك حاكم و يا امام عادل باشد پس مي
يك روز حاكم و يا امام ظالم، بدتر از گناهان شصت سال از كسان ديگر است؛ زيرا كه 

رساند و قواعد،  اي را به تصويب مي قررات ظالمانهحاكم ظالم در آن يك روز قوانين و م
ي اخالق و  كننده هايي را كه نسبت به عقايد مردم مضر، و ضايع و تباه مناهج و برنامه

ي وارداتي باشد و  كننده ي رذايل و پستيها و مروج شبهات و افكار گمراه ترويج دهنده
  آورد. ويب و اجرا در ميرسد از حكام فاسد باشد، تص آنچه كه امروزه به نظر مي

فقط متحمل گناه خود نيستند بلكه متحمل گناه  ]حاكمان ظالم [اين گونه اشخاص 
اند و باطل را در  اند كه آنان را از راه حق، گمراه ساخته يك امت و مردمان يك جامعه

ي اند تا آنجا كه مردمان جامعه را پيرو گمراهي فكر انظار آنان خوب و پسنديده جلوه داده
مردم تابع دين ): « دين ملوكهم علىالناس (اند:  اند و از قديم گفته و رفتاري خود، ساخته

و آن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي كه حاكمان امروزي بر ملت » حاكمان خود هستند.
  اند. كشور خود دارند، در گذشته نداشته

                                                                                                                         

با سند حسن آنرا روايت كرده و اين حديث با الفاظ متقارب نيز  ] 3/244[ذري ترغيب و ترهيب نم -1

  روايت شده است.
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يران عصر خود فرستاد و هايي را به پادشاهان و ام نامه �به همين دليل بود كه پيامبر
آنان را به آيين اسالم دعوت نمود و به آنان متذكر شد كه اگر در رابطه با اين دعوت، 

را » كسري«جواب مثبت ندهند آنان متحمل گناه و وزر خود و رعيت خود خواهند شد و 
 ي مردم (يعني كشاورزان و توده» بريسيين«را حامل گناهان » قيصر«حامل گناهان فارس و 

  را در مصر حامل گناه قبطيان و ... دانست.» مقوقس«ناآگاه، روم) و 
نيز كه مردم را به گمراهي كشاندند و آنان را از راه خدا بازداشتند، باطلي دعوتگراني 

شوند همانطور كه خداوند  شوندگان و بازداشتگان از راه خدا را، متحمل مي گناه گمراه
  فرمايد: متعال مي

� šÏ% ©!$# (#ρ ã� x� x. (#ρ ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# öΝßγ≈tΡ ÷Š Î— $ \/# x‹ tã s−öθ sù É># x‹ yè ø9 $# $ yϑÎ/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχρ ß‰ Å¡ ø� ãƒ �  ] / 88النحل[  

كردند  كساني كه كفر ورزيدند و از راه خدا بازداشتند به سزاي آنكه فساد مي«
  ».افزاييم عذابي بر عذابشان مي

  فرمايد: و باز مي

� (#þθ è=Ïϑós u‹Ï9 öΝèδu‘# y—÷ρ r& \'s# ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# � ô ÏΒuρ Í‘# y—÷ρ r& š Ï% ©!$# Ο ßγtΡθ>=ÅÒ ãƒ Î�ö� tóÎ/ 

AΟ ù=Ïã 3 Ÿω r& u !$y™ $tΒ šχρâ‘Ì“ tƒ �  ] / 25نحل[  

تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و نيز بخشي از بار گناهان كساني «
  ».كشند ه باشيد چه بدبياري را ميكنند، آگا را كه ندانسته آنان را گمراه مي

  فرمايد: و باز مي

� tΑ$s% uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã�x� Ÿ2 šÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u (#θ ãèÎ7®? $# $ uΖn=ŠÎ6y™ ö≅ Ïϑós oΨ ø9 uρ öΝä3≈u‹≈sÜ yz 

$ tΒuρ Νèδ š,Î# Ïϑ≈pt¿2 ôÏΒ Νßγ≈u‹≈sÜ yz  ÏiΒ >ó x« ( óΟ ßγ‾Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈s3 s9 ∩⊇⊄∪ 
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�∅è=Ïϑós u‹ s9 uρ öΝçλm;$ s) øOr& Zω$ s) øOr& uρ yì ¨Β öΝÏλÎ;$ s) øOr& ( £è=t↔ó¡ ãŠs9 uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# $ £ϑtã 

(#θçΡ$Ÿ2 šχρ ç�tIø� tƒ �  ]/ 12-13عنكبوت[  
راه ما را پيروي «گويند:  اند مي اند به كساني كه ايمان آورده و كساني كه كافر شده«

دن نخواهند ولي چيزي از گناهانشان را به گر» كنيد و گناهانتان به گردن ما
گرفت. قطعاً آنان دروغگويانند. و قطعاً بارهاي گران خودشان و بارهاي گران 
ديگر را با بارهاي گران خود برنخواهند گرفت و مسلما روز قيامت از آنچه به 

  ».بستند پرسيده خواهند شد دروغ برمي
ند و ا گناه هر حاكم و اميري كه موجب ترويج و انتشار باطل و گمراهي مردم شده

شوندگان و ميزان گمراهي آنان و  اند، نسبت به شمار گمراه آنان را از راه حق بازداشته
  ميزان تأثير آن حاكم در آن گمراهي، متفاوت است.

بنابراين گناه يك استاندار در استان خود يا اميري در يك كشور كوچك، همچون 
يست ميليوني و يا رئيس جمهور يك كشور هفتاد ميليوني، يا صدميليوني، يا دو

ي شمشير و  هزارميليوني، نيست و همچنين حاكم و يا رئيس جمهوري كه به وسيله
چماق بر كشور خود حكومت كند، تفاوت دارد با رئيس جمهوري كه مردم كشور خود 
را در سياست كشور خود دخالت دهد و مردم در امور كشور مشاركت داشته باشند. 

ون و فرعون صفت كه مدعي الوهيت سرزمين را داشت، از بنابراين عذاب و مجازات فرع
  فرمايد: ديگران به مراتب بيشتر و بيشتر است. همانگونه كه خداوند متعال مي

� tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# þθè=Åz÷Šr& tΑ#u šχ öθtã ö� Ïù £‰ x© r& É># x‹ yèø9   ]46غافر / [  � #$
ترين  ه) فرعونيان را در سخترسد ك و روزي كه رستاخيز برپا شود (فرياد مي«

  ».انواع عذاب درآورد
و اين بدان علت است كه آنان سهم بسيار و فراواني در گمراه ساختن، فساد و طغيان 

  فرمايد: اند. اينجا است كه خداوند متعال مي مردم داشته
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� ¨≅|Êr& uρ ãβöθ tã ö� Ïù …çµ tΒöθ s% $tΒuρ 3“y‰ yδ �  ] / 79طه[  
  ».اه كرد و هدايت ننمودو فرعون قوم خود را گمر«

� £#y‚ tGó™$$ sù …çµ tΒöθs% çνθ ãã$sÛr' sù �  ] / 54زخرف[  
  ».پس قوم خود را سبك مغز يافت (و آنان را فريفت) و اطاعتش كردند«

� ãΠß‰ ø)tƒ …çµ tΒöθ s% tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# ãΝèδyŠu‘÷ρ r' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ø♥ Î/ uρ ßŠö‘Èθ ø9 $# ßŠρâ‘öθ yϑ ø9   )98(هود / � #$

آورد و دوزخ چه  رود و آنان را به آتش درمي روز قيامت پيشاپيش قومش مي«
  ».ورودگاه بدي براي واردان است

و آنچه كه راجع به حاكمان سياسي كشورها گفته شد همان حكم، دوباره سردمداران 
فكري از دعوتگران به سوي گمراهي، و پيشوايان كفر و سردمداران فتنه و فساد كه در 

دهند، و با زبان،  بند و باري و طغيان و سركشي را ترويج مي م بازار الحاد و بيميان مرد
كشانند، و سعي و  قلم، هنر، سرود، شعر و ابزارها و امكانات علمي مردم را به فساد مي

  گيرند، جاري است.  كوشش خود را در راستاي خشم خداوند و در مسير جهنم بكار مي

� zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑ Ï‰≈pg ä† ’ Îû «!$# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “W‰ èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ 

u’ ÎΤ$ rO  Ïµ Ï�ôÜ Ïã ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 tã È≅‹Î6y™ «! $# ( …çµ s9 ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz ( …çµ à)ƒÉ‹ çΡ uρ tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# z># x‹ tã È,ƒÍ� pt ø:$# ∩∪ y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ ôMtΒ£‰ s% x8#y‰ tƒ ¨βr& uρ ©!$# }§øŠs9 5Ο≈‾=sà Î/ 

Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �  ] / 8- 10حج[  

هيچ رهنمود و  ي خدا بدون هيچ دانش و بي و از ميان مردم كسي است كه درباره«
راه خدا  پردازد، آن هم از سر نخوت تا مردم را از كتاب روشني به مجادله مي

گمراه كند. در اين دنيا براي او رسوايي است و در روز رستاخيز او را عذاب آتش 
چشانيم. اين كيفر به سزاي چيزهايي است كه دستهاي تو پيش فرستاده  سوزان مي

  ».است و اگر نه خدا به بندگان خود بيدادگر نيست
  است. آنكه به پروردگارش گفت:» اهللا لعنه«امام و نخستين رهبر اين گروه ابليس 
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tΑ$s%� Éb>u‘ !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& £ uΖÎiƒy—_{ öΝßγs9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝåκ̈] tƒ Èθ øî _{ uρ tÏèuΗødr& ∩⊂∪ �    

  ]39الحجر/[
گفت: پرودگارا! به سبب آنكه مرا گمراه ساختي من هم گناهانشان را در زمين «

آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالص تو از ميان  برايشان مي
  ».آنان را

� çµ uΖyè ©9 ª! $# ¢ š^$ s%uρ ¨βx‹ Ïƒ ªBV{ ôÏΒ x8 ÏŠ$ t6Ïã $ Y7Š ÅÁ tΡ $ZÊρ ã� ø� ¨Β ∩⊇⊇∇∪ öΝßγ̈Ψ ‾=ÅÊ _{ uρ 

öΝßγ̈Ψ t� ÏiΨ tΒ_{ uρ öΝßγ‾Ρ t� ãΒUψuρ £ à6ÏnG u;ã‹n=sù šχ#sŒ# u ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# öΝåκ̈Ξz÷ß∆ Uψuρ āχç� Éi� tóãŠn=sù 

šY ù=yz «!   ]118- 119نساء /[  � #$

گمان ازميان بندگانت نصيبي معين براي  بي«خدا لعنتش كند (وقتي كه) گفت: «
را سخت گمراه و دچار آرزوهاي دور و دراز  و آنان ،خود برخواهم گرفت

كنم تا گوشهاي دامها را شكاف دهند و وادارشان  خواهم كرد و وادارشان مي
  ».ي خدا را دگرگون سازند كنم تا آفريده مي

  گذارند گناهاني كه در امتداد زمان تأثير مي

امتداد گناهان و خطاها ضمن امتداد افقي و مكاني به صورت عمودي و زماني نيز 
يابد بلكه تأثير آن در زمان كوتاه يا  يابند. بعضي از گناهان در حد مرتكب آن پايان نمي مي

  طوالني و چه بسا قرنها و گاهي تا روز قيامت باقي و استمرار خواهند داشت.
  گفتند: روايت شده كه مياينجاست كه از سلف رحمهم اهللا 

  ن اذا مات ظلت ذنوبه من بعده) لمن اذا مات ماتت ذنوبه معه و ويل لم ی(طوب
به حال كسي كه وقتي بميرد گناهانش نيز با او بميرند و واي بر كسي كه خوشا «

  »هرگاه بميرد گناهانش پس از او زنده بمانند!
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ميرند در حالي كه حسناتشان پس از مرگ آنان باقي  به همين ترتيب بعضي از مردم مي
ي جاريه، يا علمي  كنند مانند: صدقه تر و بيشتر ميماند و آن حسنات، عمر آنها را بيش مي

كه بعد از آنان باز به مردم سود رساند، يا فرزند صالحي كه براي آنها دعا كند و يا روش 
و سنت خوبي را به جاي گذاشته و مردم پس از آنان بدان عمل كنند. ثواب آن سنت 

ثواب او كاسته شود، براي آنان نيكو و ثواب آن كسي كه آن را انجام دهد بدون اينكه از 
  آيد. به حساب مي

اند كه گناه آن و  يابيم كه يك روش بدي را اختراع نموده در طرف ديگر، كساني را مي
دهد بدون آنكه از گناه او كاسته شود به حساب آن  گناه آن كسي كه آن را انجام مي

  شود. مخترع سنت، واريز مي
نامند.  اين دومي را پيشواي شر و گمراهي مي شخص اولي را پيشواي خير و هدايت و

  فرمايد: ي آنان مي مانند كساني كه خداوند درباره

� öΝßγ≈uΖù=yè y_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9   ]41قصص /[  � #$
  ».خوانند گردانيديم و آنان را پيشواياني كه به سوي آتش مي«

  يد:فرما ي آنان مي در مقابل كساني كه خداوند درباره

� $oΨ ù=yè y_ uρ öΝåκ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ←r& šχρ ß‰ öκu‰ $tΡ Í÷ö∆ r' Î/ �  ]/ 24سجده[  
برخي از آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت «

  ».كردند مي
  فرمايد: مي  �و در اين راستا پيامبر خدا

  .1)من سن القتل ، ألنه أولن على ابن آدم األول كفل من دمها، إال كاال تقتل نفس ظلما(

نصيبي از خون آن  �شود مگر اينكه فرزند اول آدم هيچ كسي مظلومانه كشته نمي«
  »ريزي كرد. گناهان را پايه را دارد؛ زيرا او نخستين كسي بود كه قتل و كشتن بي

__________________ 

  .]3335[روايت از  صحيح بخاري  -1
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اين فرزند شرور آدم كه در آغاز تاريخ بشريت برادرش را به قتل رساند، سنت و 
گران به جاي گذاشت كه اگر سهم او در هر قتل هم اندك باشد ي قتل را براي دي شيوه

ولي مجموع سهم اندك ميليونها جنايت، قتل، قرباني، جنگ و امثال آن در طول تاريخ 
  حيات بشر بسيار زياد خواهد شد.

نمايد،  ي آنان را فاسد و تباه مي هر كسي گمراهي را در ميان مردم انتشار دهد، انديشه
ها و شبهات ايجاد  ي آنان وسوسه گرداند و در انديشه آنان را سست ميدر واقع ايمان 

اي كه در اين جهت استفاده كند، خواه ايراد سخنراني،  نمايد. چنين كسي از هر وسيله مي
خواه ضبط و پخش نوار، خواه چاپ و نشر روزنامه و كتاب و خواه نشر به طريق دهان 

هيش، حتي تا سالها و قرنها، شريك گناه گمراهان به دهان، تا دوام و استمرار طريق گمرا
افكار خود است و در مقابل آن بازجويي و مجازات خواهد شد. و بايد دانست كه كيفر 

كننده  هاي گمراه نگاران در رابطه با نشر و ترويج شبهات و وسوسه نويسندگان و روزنامه
  به مراتب بيشتر از مردمان عادي است.

يك بدعت قولي و يا عملي را در ميان مردم انتشار دهد زيرا كه و به سان آن است كه 
  هر بدعتي گمراهي و مسبب هر گمراهي در آتش است.

و همچنين كسي كه يك فساد اخالقي را در ميان مردم ترويج نمايد و بدان وسيله 
مردم را نسبت به انجام كارهاي فسق و زشت، جري گرداند و يا آنان را به سوي انحراف 

هاي ضداخالقي و يا  يا با نمايشنامه ناه بكشاند، خواه از طريق داستانهاي بزهكاري،و گ
ي  ها و آوازهاي مهيج و محرك و يا از طريق يك مقاله رقصهاي تباهكار و يا ترانه
بار و يا افشاي تجاوزهاي ناموسي و يا امثال آن كه از جانب  انحرافي ويا عكس فضيحت

گويان از مردان و  مها، مطربين و فيلمبرداران و عكاسان و ترانهتباهكاران، كارگردانان فيل
ها و  زنان هنرمند و نويسنده و كارگردان، جاري گردد، باز همان حكم گناه ممتد در زمان

  عصرها را دارد.
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***  
كشانند و حقايق را بر مردم وارونه جلوه  كساني كه زندگي مردم را به تباهي مي

كننده را به ديگران  ما هستند كه بعضي از آنان سخنان باطل و تباهن دهند، شياطين انسان مي
نهند و آداب و فرهنگ مبتذلي را  كنند و براي مردم سنتهاي غلط و قبيح بنا مي القا مي

ها و  گذارند و براي گمراهي و به فساد كشاندن نسل جوان، برنامه براي آنان به ارث مي
هاي گوناگون آنان را از هدايت رحماني باز  هنمايند و به شيو ريزي مي مؤسساتي پي

هاي باطل و  ي فلسفه كشانند و به وسيله دارند و آنان را به سوي هدايت شيطاني مي مي
دارند؟! و احاديث  تيزبين فسق و فجور آنان را از راه دين و تقوا و پرهيزگاري باز مي

  رمايد:ف مي �صحيح نبوي در اين باره روايت شده از آن جمله پيامبر
فعليه وزرها  ةسيئ ةمن سن سنو  ةيوم القيام إلىجر من عمل بها أجرها و أفله  ةحسن ة(من سن سن

  .1)ةيوم القيام إلىوزر من عمل بها و 

ي نيكويي را بنيان گذارد ثواب آن و ثواب كسي كه آن را  كسي كه روش و طريقه«
زي كند گناه آن و گناه ري انجام دهد، براي اوست و هر كسي روش و طريقه بدي را پايه

گردد بدون اينكه از گناه مرتكبين آن چيزي  آن كسي كه آن را انجام دهد به سوي او بازمي
  »كم شود.

  فرمايد: و باز مي
كان عليه   ةضالل إلىمن دعا و  ةيوم القيام إلىجر من اتبعه أجره و أكان له   یهد إلى(من دعا 

  .2)ةيوم القيام إلىزر من تبعه وزرها و 

كسي ديگري را به سوي هدايت دعوت كند ثواب آن و ثواب آن كساني را كه تا هر «
كنند، دارد و آنكه ديگري را به سوي گمراهي دعوت كند، گناه آن  قيامت از او پيروي مي

  »كنند داراست. و گناه آن كساني را كه تا قيامت از او پيروي مي
__________________ 

  روايت از مسلم. -1

  روايت از مسلم. -2
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***  
  

  گناهان متعلق به حقوق خدا و حقوق بندگان

شوند به آنچه متعلق به حقوق خدا و آنچه متعلق به  تقسيم ميك نگاه گناهان در ي
  حقوق بندگان است.

از جمله بيانات مشهور در محافل دانشمندان اسالمي اين است كه حقوق خداوند 
مبتني بر گذشت و حقوق بندگان مبتني بر سختگير است، چرا كه خداوند متعال با 

ترين و  نياز از جهانيان است و بلكه ايشان گرامي سخاوت، بخشنده، مهربان و بي
ترين موجود است لذا شگفت نيست كه از حق خود گذشت نمايد و كسي كه در  بخشنده

انگاري نموده و سپس با اندك تضرع و دعايي به آستان  تكاليفش كوتاهي و سهل
  .مقدسش، و يا اصال بدون هيچ دليلي بلكه بنا به مشيت الهيش او را ببخشايد
  فرمايد: انسان بطور فطري بخيل و خسيس است همانطور كه خداوند متعال مي

� ÏN u� ÅØ ômé& uρ Ú[à�ΡF{ $# £x’±9   ]128نساء /[  � #$

  ».گذشت بودن) در نفوس حضور (و غلبه) دارد ولي بخل (و بي«
  فرمايد: و باز مي

� tβ%x. uρ ß≈|¡Ρ M}$# # Y‘θ çGs% �  ]/ 100اسراء[  

  ».تو انسان همواره بخيل اس«
بويژه در روز قيامت كه روز خودخواهي مطلق است و انسان جز به خودش و نجات 

انديشد. گاهي نيازمند تنها يك كار نيك و حسنه است كه  نفس خود به چيز ديگري نمي
ي ميزان حسناتش را سنگين كند تا اينكه مستحق ورود به بهشت گردد.  بدان وسيله كفه
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شود و  ي سيئات و گناهانش سنگين مي گناه كفه چه بسا شخص در روز قيامت با يك
  گردد. وارد دوزخ مي

  به همين دليل است كه هر كسي در روز قيامت فقط خودم، خودم را در نظر دارد.

� āω ” Ì“ øgs† ì$ Î!#uρ  tã  Íν Ï‰ s9 uρ Ÿωuρ îŠθä9 öθ tΒ uθèδ A—%ỳ tã  Íν Ï$Î!# uρ $º↔ ø‹x© �     

  ]33لقمان /[  
آيد و هيچ فرزندي نيزبه كار پدرش نخواهد  ش نميهيچ پدري به كار فرزند«

  ».آمد

� tΠöθ tƒ ”� Ï�tƒ â ö� pR ùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åzr& ∩⊂⊆∪  Ïµ ÏiΒé& uρ Ïµ‹Î/r&uρ ∩⊂∈∪  ÏµÏFt7Ås≈|¹ uρ ÏµŠÏ⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ ä3Ï9 

<›Í÷ö∆ $# öΝåκ÷] ÏiΒ 7‹Í×tΒöθ tƒ ×βù' x© ÏµŠÏΖøó ãƒ �  ]/ 34-37عبس[  

و پدرش و از همسرش و پسرانش  روزي كه آدمي از برادرش و از مادرش«
گريزد. در آن روز هر كسي از آنان را كاري است كه او را به خود مشغول  مي

  ».دارد
بعضي از گناهان و معصيتهاي مربوط به حقوق خداوند متعال مانند: انجام ندادن 

هيات خداوند متعلق به شخص انسان، مانند: نوشيدن شراب، نبعضي از دستورات و م
به لعب و لهويات، آزار رساندن به حيوانات و شخص خود، اسراف و ريخت  گوش دادن

و پاش در مال خود و همچنين مرتكب شدن به بعضي از منهيات شخصي ديگر همچون: 
خالكوبي، وصل كردن موها به موهاي ديگر، بلند نمودن موها همانند كوهان شتر، كندن 

ر زيبايي، مردان خود را به شكل زنان و مژه، تيز كردن دندانها، عملهاي جراحي به منظو
  زنان خود را به شكل مردان درآوردن...

توبه چنين گناهان تنها با پشيماني و دست كشيدن از آنها و تصميم قطعي گرفتن 
  يابد. ها، تحقق مي برعدم تكرار آن

ي  و اما گناهاني كه مربوط به حقوق بندگان است به ويژه حقوق مالي كه براي توبه
اي  دست كشيدن و تصميم بر عدم تكرار آنها كافي نيست بلكه چاره ا فقط پشيماني،آنه
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كننده بايد آن حقوق مالي را به صاحبانشان برگرداند و يا از صاحبان  نيست جز اينكه توبه
آنها درخواست عفو و گذشت نمايد و آنان به خاطر خدا او را آزاد نمايند. در غير 

عنوان قرض بر گردن بدهكاران باقي خواهد ماند و در روز اينصورت آن حقوق مالي به 
ي  قيامت طلبكاران در عوض حقوق مالي خود از نيكها و حسنات بدهكارانشان به اندازه

مطالباتشان دريافت خواهند نمود. و چنانچه نيكها و حسنات بدهكار كفايت آن حقوق 
طلبكاران را به حساب بدهكاران  ي حقوق، گناهان ي باقيمانده طلبكاران ننمايد به اندازه

  نمايند. واريز مي
دهد، آنجا كه  اين همان مفلسي است كه حديث صحيح نبوي آن را به ما نشان مي

  خطاب به يارانش فرمود: �حضرت
متي من أن المفلس من إدرهم له وال متاع فقال:  أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ال(

كل مال هذا، وسفك دم أيأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، و و  ةزكاوصيام و  ةبصال ةيأتي يوم القيام
 ین يقضأن فنيت حسناته قبل إيعطي هذا من حسناته، فهذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته و 

  .1خذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)أما عليه، 

كه درهم و متاعي دانيد مفلس كيست؟ گفتند: مفلس در ميان ما كسي است  آيا مي«
فرمود: مفلس در ميان امت من كسي است كه به روز قيامت با نماز  �ندارد. آن حضرت

آيد در حالي كه اين را دشنام داده و اين را به زنا متهم ساخته، مال  و روزه و زكات مي
اين را خورده، خون اين را ريخته، و اين را زده است، به اين از نيكها و حسناتش داده 

شود. اگر حسناتش قبل از اداي حقوقي  شود، به اين هم از حسنات و نيكهايش داده مي مي
شود و  كه بر وي است تمام شود از گناهان طلبكاران گرفته شده و بر دوش او نهاده مي

  »شود. سپس به آتش افكنده مي

__________________ 

  .�روايت مسلم و ترمذي از ابوهريره -1
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نيازان بشمار  ي ثروتمندان و بي اينچنين شخصي با داشتن طاعات و حسنات در زمره
الناس (در روزي كه  آمده ولي اعمال نيك و صالح او همه در راه پرداخت حق يم

نمايد، در روزي كه فقط با يك سكه و آن هم  هيچكسي در حق ديگري گذشت نمي
  شود) تباه و ضايع گشته است. حسنات و سيئات داد و ستد مي

و يا حقي به هر كسي كه نسبت به ديگري ستمي انجام داده  �به همين خاطر پيامبر
مادي و معنوي از ديگران بر گردن دارد، دستور داده است كه قبل از اينكه در قيامت با او 
تسويه حساب كند، برود با او حساب خود را پاك كند يا با پرداخت حقوق، و يا 
درخواست حليت از او. معني تحلل و حليت از صاحبان حق به اين معناست كه از 

مادي و معنوي درخواست عفو و گذشت نمايد و يا بر مقدار شوندگان و طلبكاران  ظلم
  مالي و يا ... مصالحه كند.

  فرمايد: پيامبر خدا در اين باره مي
وال  من كانت عنده مظلمة ألخيه في دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم(

، وإال أخذ من بقدر مظلمته حسنات أخذ من حسناته، فإن كان له دينار إال الحسنات والسيئات
  .1)سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار

آنكه حقي از برادرش بر اوست، از آبرويش يا چيز ديگر، بايد از وي بخشش طلبد «
قبل از اينكه روزي بيايد كه درهم و ديناري نباشد. و هرگاه عمل صالحي داشته باشد به 

مل نيك نداشته باشد از گناهان رفيقش (طرف شود. و اگر ع ي ظلمش گرفته مي اندازه
  »شود. خصومت او) گرفته شده و بر دوش او نهاده مي

باشد، شامل حقوق معنوي  اين حديث همانگونه كه شامل حقوق مادي و مالي مي
شود، خواه مربوط به خود شخص  يعني هتك حرمت شخصيت و كرامت ديگران نيز مي

أو من «وابستگان او. به همين خاطر در حديث عبارت باشد و يا مربوط به خانواده و يا 
  آمده است.» شيء: يا از متعلقات او

__________________ 

  ]11/5531ي[ي شماره يا صفحهدر الفتح الربان شوكانيديث صحيح ،ح -1



    

  توبه      240

   

 

  فرمايد: مي �در رابطه با توجه و اهتمام خاص به حقوق مالي، پيامبر
  .1 (يغفر للشهيد كل ذنب اال الدين)

  »شوند به جز بدهي. تمام گناهان شهيد بخشوده مي«
خواهد چرا كه  ست كه مسلمان از پروردگارش ميشهادت در راه خدا باالترين مقامي ا

منزلت شهيد نزد خداوند متعال بعد از منزلت نبوت و صادقين است، با وجود اين 
) كه صاحبان آن ديون در و قرض آمرزد جز دين (وام خداوند تمام گناهان شهيد را مي

، اميد آن كنند، هر چند كه از فضل و كرم واسع خداوند روز قيامت آن را مطالبه مي
  نمايند، دربرگيرد. رود كه ثواب شهادت آنچه را كه صاحبان دين درخواست مي مي

در ميان ياران خود ايستاد و بيان داشت كه  �روايت شده كه پيامبر خدا �تادهقاز ابو
جهاد در راه خدا و ايمان در راه خدا بهترين كارها هستند. يكي از حاضرين بپاخاست و 

اگر من در راه خدا كشته شوم، گناهانم بخشوده خواهند شد؟  �گفت: اي رسول خدا
آري، اگر در راه خدا كشته شوي و شكيبا باشي و به رحمت «فرمود:  �پيامبر خدا

داري، و اين را خداوند اميدوار باشي و بر دشمن پشت نكني، به جز قرضي كه به گردن 
  .2»جبرئيل به من گفت

سازد،  استثنا وارد مي �بر كالم پيامبر �ئيلتوجه كنيد كه چگونه امين وحي، جبر
شهادت «فرمايد:  مي �پرسد و پيامبر در پاسخ مردي كه از شهادت مي �آنجا كه حضرت

  »گردد به جز ديون. موجب كفارات گناهان مي
در قبرستاني ايستاد. سرش را  �از محمدبن عبداهللا بن جحش روايت شده كه پيامبر

چشمش را پايين انداخت و دستش را بر پيشاني نهاد و  به طرف آسمان بلند كرد. سپس
گويد: ما هم متوجه  راوي مي» اهللا، سبحان اهللا چه شدتي نازل گرديد؟! سبحان«فرمود: 

__________________ 

  ]1686ي[شماره يا صفحه صحيح مسلم -1
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سؤال كردم و گفتم: اي رسول  �شديم و سكوت كرديم تا فرداي آن روز كه از پيامبر
بود. قسم به » قرض«با  در رابطه«فرمود:  �خدا، آن شدتي كه نازل شد چه بود؟ حضرت

كسي كه جانم در دست اوست اگر مردي در راه خدا كشته شود، و سپس زنده گردد 
دوباره در راه خدا كشته شود و باز زنده گردد و در راه خدا كشته شود تا قرضش را ادا 

  1 »شود! ننمايد وارد بهشت نمي
اي؟ تمام اين بيانات ما  آيا راجع به مسائل ديني شدت و سختگيري بزرگتر از اين ديده

را به اهميت حقوق بندگان و گناهان متعلق بدان، به ويژه در ارتباط با حقوق مالي، تأكيد 
  دهند. و هشدار مي

در تأييد اين موضوع باز احاديث ديگري در دست است در رابطه با بعضي از شهدايي 
ا در حالي ديد كه آن مالي را آنها ر �روي كرده بودند. پيامبر كه قبل از تقسيم غنايم زياده

سوزاند  ور گشته و آنان را مي كه قبل از قسمت دريافت كرده بودند به صورت آتشي شعله
  المال آنچه را كه استحقاق نداشته برداشت نموده بودند. زيرا آنان از اموال بيت

: ي خيبر كشته شد. مردم گفتند گويد: مردي در غزوه روايت شده كه مي �از ابوهريره
  ي شهادت نائل آمده بود.) بهشت او مبارك باد (زيرا او در راه خدا به درجه

  فرمود: �پيامبر
خذها يوم خبير من المغانم لم تصبها المقاسم أالتي  ةن الشملإ(كال والذي نفس محمد بيده 

  .2 ل عليه نارًا)عتشتل

از ميان هرگز! قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، عبايي كه در جنگ خيبر «
  »غنايم برداشت و سهم او نبود، او را وارد آتش خواهد كرد.

__________________ 

و باز حاكم با لفظ  315، 7/314التغليظ في الدين «نسائي اين حديث را روايت كرده در كتاب بيع باب  -1

اند. نگاه:  منذري و ذهبي آن را تأييد كردهخود آن را روايت كرده و گفته است سند آن صحيح است و 

  ) و در صحيح جامع الصغير بيان شده است.1022) و المنتفي من الترغيب (25، 2المستدرك (

  متفق عليه. -2
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براي من روايت كرد: در روز  �گفت: عمر روايت شده كه مي باز ابن عباس
آمدند و گفتند: فالني شهيد شده، فالني شهيد شده تا  �خيبر شماري از اصحاب پيامبر

چنين «فرمود:  �است. پيامبرآنجا كه فالن مرد رسيدند و گفتند: اين فالني هم شهيد 
بينم به خاطر آن عبايي كه قبل از تقسيم غنايم برداشته  نيست. اكنون او را در آتش مي

   »بود.
همچون حقوق شخصي است » المال بيت«و اين داللت دارد بر اينكه حقوق عمومي 

  گرفتن آن بدون حق قطعاً جايز نيست.
است، را صدقه هم دهد، براي او  و اگر كسي كه مالي را به ناحق دريافت كرده

اي نزد خداوند پذيرفتني نيست و در حديث  اي نخواهد داشت زيرا، چنان صدقه فايده
  فرمايد: مي �صحيح هم روايت شده كه پيامبر

  .1من غلول) ة(ال يقبل اهللا صدق

  »پذيرد. خداوند صدقه خيانتگر را نمي«
ال پاك و حالل پرداخت شده صدقه مقبول در نزد خداوند متعال آن است كه از م

  فرمايد: مي �باشد، آنگونه كه پيامبر

  .2ال طيبا)إن اهللا طيب ال يقبل إ(

  »پذيرد. خداوند پاك است و جز پاكيزه را نمي«
فرمايد: گناهان كبيره متعلق  از فقيه و وارع امام سفيان ثوري روايت شده است كه مي

  حقوق خداوند متعال است. به حقوق بندگان است و گناهان صغيره متعلق به

__________________ 

  ]7/77مسند احمد، [ -1
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روايت  سفيان ثورياز » مدارج السالكين«اين روايت را در كتاب  رحمه اهللا ابن قيم
ن مظالمي است كه ميان تو و بندگان باشد و صغائر آن مظالمي آگويد: كبائر  كرده و مي

د نماي و استدالل مي است كه ميان تو و پروردگار باشد و خداوند كريم و بخشاينده است
  فرمايد:  مي �گفت: پيامبر خدا كه ميبن مالك از انس بن هارون به حديث طوالني يزيد 

عنكم قد عفا ن اهللا عزوجل إمحمد  ةمأيا  ة(ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيام
  .1برحمتي) ةدخلوا الجنأالمظالم و ... فتواهبوا  المؤمناتالمؤمنين و عكم، جم

ي  متعال همهرش ندا در دهند كه اي امت محمد، خداوند در روز قيامت، در وسط ع«
درگذريد و پس شما نيز از مظالم و زنان را مورد بخشش قرار داده است. مردان شما 

  »ي رحمت من وارد بهشت شويد. همديگر را ببخشاييد تا به وسيله
الم منظور سفيان اين است كه گناهان فيمابين بنده و پروردگار از مظ :گويم و من مي

و خدا به وسيله كه گناهان بين بنده تر است  بندگان نسبت به همديگر آسانتر و سهل
استغفار، عفو، شفاعت و غيره از بين خواهند رفت ولي مظالم و حقوق بندگان جز به 

الظلم عنداهللا يوم «اي نيست. در معجم طبراني آمده است كه  پرداخت و استيفاي آن چاره
ِإن اللَه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ﴿ أاهللا منه شيئًا وهو الشرك باهللا ثم قر  ديوان ال يغفر دواوين: ةثالث ةالقيام

اهللا به شيئا وهو ظلم  أيوان ال يعبد﴾ وديوان ال يترك اهللا منه شيئًا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا و ِبهِ 
 -1سه ديوان است:  ستم نزد خداوند در روز قيامت داراي( »بين اهللالعبد نفسه بينه و 

ديواني كه خداوند هيچ چيز از آن را نخواهد بخشيد كه آن شريك قرار دادن براي 
بخشايد كه به او شرك  خداوند نمي«خداوند متعال است و سپس اين آيه را خواند: 

ديواني كه خداوند هيچ چيز از آن را فرو نخواهد گذاشت و آن ظلم و  -2» ورزيده شود.
دهد  ديواني كه خداوند بدان چندان اهميت نمي - 3ت به همديگر است ستم بندگان نسب

  و آن گناه ما بين بنده و خداست.)

__________________ 

گويد: سند  يدر فضيلت عفو و احسان بيان داشته. عراقي م» احياء«حديث انس را غزالي در كتاب اين  -1

  ]1279ي: [گويد شماره يا صفحهآن ضعيف است، و آلباني در سلسله ضعيفه آنرا موضوع مي
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و معلوم است كه اين ديوان مشتمل بر گناهان كبيره و صغيره است ولي صاحب آن 
گذرد،  ترين بخشايندگان است، ضمن آنكه از حق خودش مي اكرام االكرمين و بخشاينده

دهد. چنين كاري از نظر ذات او بسيار سهل و آسان است، از  ش هم ميچندين برابر پادا
ديواني تكه هيچ چيز را به خاطر رعايت عدالت و رسيدن هر صاحب حق به حق 

  توان داشت. خودش، فروگذار نخواهد كرد، جز اين انتظار نمي
***  

  گناهان صغيره و كبيره

ن و معصيتها كبيره به شمار نظر بعضي از دانشمندان بر اين است كه تمامي گناها
متعال كه خالق و رازق بندگان است، بسيار  اهللاآيند. از نگاه آنان عصيان و نافرماني  مي

آنچه كه تر از آن است كه گناه و معصيت صغيره به حساب آيد، لذا اعتقاد دارند  سنگين
  متعال باشد، كبيره است. اهللاعصيان باعث 

پدرش حتي با يك كلمه، به خاطر بزرگداشت حق فرزندي نسبت به  بديهنگامي كه 
پدري، ثقيل و گران تلقي گردد، پس حق و نافرماني خداوندي كه آفريدگار و 

  ي كون و مكان است بايد چگونه باشد؟ كننده هدايت
و شكي نيست كه چنين احساسي، پاك و آراسته است و با واقعيات امر منافاتي ندارد، 

با توجه به ميزان مفسده و آثار سوءشان در زندگي و آلوده  و معصيتهاآن اينكه گناهان 
  كردن دلها، با هم تفاوت دارند.

اند  اند در ميان گناهان بعضي كبائر و فواحش همانگونه كه نصوص آشكارا بيان داشته
آيند. خداوند متعال نيز در بيان  تر از آنهايند و صغائر به شمار مي و بعضي ديگر پايين

  فرمايد: امت ميسيماي روز قي
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ه بزهكاران را از آنچه در آن شود، آنگا ] نهاده مى و كارنامه [عمل شما در ميان«
اى است كه هيچ  اى واى بر ما، اين چه نامه«گويند:  بينى، و مى است بيمناك مى

[كار] كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اينكه همه را به حساب آورده 
  ».»است.

  فرمايد: و باز مي

� βÎ) (#θ ç6Ï⊥ tFøgrB t�Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθpκ÷] è? çµ÷Ψ tã ö�Ïe� s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰ çΡ uρ 

Wξyz ô‰ •Β $VϑƒÌ� x. �  ]/ 31نساء[  

ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما  اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده«
  ».آوريم زدايم و شما را در جايگاهي ارجمند در مي مي

  فرمايد: اند باز مي و در توصيف آنهايي كه نيكي كرده

� y“Ì“ øg s† uρ t Ï%©!$# (#θãΖ|¡ ôm r&  o_ó¡ çtø:$$ Î/ ∩⊂⊇∪ tÏ% ©! $# tβθ ç7Ï⊥ tG øg s† u�È∝ ‾≈t6x. ÉΟ øOM}$# 

|·Ïm≡ uθx� ø9 $#uρ āω Î) zΝuΗ©>9   ]31- 32نجم /[  � #$

اند به نيكي پاداش دهد، آنان كه از گناهان بزرگ و  و آنان را كه نيكي كرده«
  ».ورزند خودداري ميزشتكاريها جز لغزشهاي كوچك 

در ستايش مؤمناني كه بهترين و پايدارترين متاع زندگي دنيا را به آنان  تعالاهللا مو 
  فرمايد: ارزاني داشته مي

� !$ yϑsù ΛäŠÏ?ρ é& ÏiΒ &ó x« ßì≈tFyϑsù Íο 4θuŠ ptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( $tΒuρ y‰ΖÏã «! $# ×�ö� yz 4’s+ ö/ r& uρ tÏ% ©# Ï9 
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. و آنچه نزد پروردگار است، استيدن يزندگ يكاال د،يا از هر چه برخوردار شده «
و ماندگارتر  بهتر كنند، ياند و بر پروردگارشان توكل م آورده مانيآنان كه ا يبرا

اندازند و چون  و كساني كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را به دور مي است
  ».گذرند آيند درمي به خشم درمي

خواهند؛ زيرا كه مردم  ي قبلي، اجتناب از گناهان صغيره را از ما نمي اين آيه و آن آيه
بلكه آيات قرآن، اجتناب شان بسيار كم در امان هستند  از ارتكاب آنها در زندگي روزانه
  داند. انسان از گناهان كبيره را كافي مي

  فرمايد: روايت شده كه مي �در حديث صحيح از پيامبر اسالم
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت  ،الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان(

  .1)الكبائر

بب بخشش و كفاره گناهاني نمازهاي پنجگانه، جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان س«
گردند هنگامي كه از گناهان كبيره اجتناب  شوند، مي ي آنها واقع مي كه در ميان و فاصله

  »شود.
و تابعين و عقل به  �گناهان، بنا به نصوص قرآن، سنت  صحيح، اجماع صحابه

  اند. صغائر و كبائر تقسيم شده
است: تمام گناهان كبيره هستند و و اينكه از ابواسحاق اسفرايني روايت شده كه گفته 

صغايري در آنها نيست، منظورش اين نيست كه گناهان از لحاظ جرم و مجازات يكسان 
هستند به اين معني كه گناه نظر به نامحرم همچون گناه زنا باشد، بلكه منظور او اين است 

با اين  شود همگي كبيره هستند و كه گناهان نسبت به عظمت كسي كه از او سرپيچي مي
ف لفظي است الباشند. بنابراين اخت تر مي وجود بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر بزرگ
   و از نظر معني هر دو نظريه در واقع يكي هستند.

__________________ 

  ]3875). و صحيح الجامع [16) (233مسلم ( -1
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  گويد: ابن قيم مي

ΝuΗ©>9«در لفظ شارع  آمده و در » محقرات: گناهان كوچك«و » : لغزشهاي كوچك #$
گناهان كوچك بپرهيزيد. هم اشاره شده است و  از): «اياكم و محقرات الذنوبحديث (

ΝuΗ©>9«نيز گفته شده منظور از  كه در آيه بيان شده گناه كبيره است. بغوي و ديگران بيان » #$
  اند: اند. و گفته كرده

āω«معناي استثناء  Î) zΝuΗ©>9 با چنان مضمون اين است كه دچار گناه كبيره شود سپس از »  #$
اي كه  م مرتكب آن گناه شود و باز هم از آن دست بردارد، به گونهآن توبه نمايد و باز ه

از اجتناب است و  »م لمَ «آن روش را عادت و مألوف خود سازد و بر اين اساس استثناء 
 »م لمَ «شود مگر اينكه از آن  معناي آن چنين خواهد بود كه از آنان گناه كبيره صادر نمي

  اجتناب ورزند.
ن بر اين است كه اين استثناء از كبائر است و مستثناي منقطع نظر جمهور دانشمندا

  دهد. روي مي»  لمم «باشد... يعني ولي از آنان  مي
كه آن چيست؟ دومي در كبائر »  لمم «اند يكي در  سپس در دو فصل اختالف نموده

حث توان آنان را برشمرد اينك در اين باره به ب كه آيا آن تعريف جامع و مانع دارد و مي
  پردازيم. مي

����ΝΝΝΝمعني  uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>>9999 $$ $$####����  
 ناز گروهي سلف روايت شده كه معني آن يك بار دچار گناه شد» لمم«و اما راجع به 

گويد: اين قول  است و سپس بازنگشتن از آن گناه اگرچه كبيره هم باشد. بغوي مي
گويد: عبداهللا  است و باز مي ب، مجاهد، حسن و روايت عطاء از ابن عباس�ابوهريره

  تر از شرك است. گناه پايين» لمم«گفته است:  بعمرو بن عاص بن
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فرمايد:  ي اين قول خداوند كه مي گويد: ابوصالح گفته است از من درباره سدي مي

»āωÎ) zΝuΗ©>9 شود ولي  سئوال شد؟ در جواب گفتم: آن مردي است كه مرتكب گناهي مي»  #$
  بيان داشتم. �گردد. آن جريان را براي ابن عباس نمي بدان باز

  »خداوند مهربان ترا بر معني آن ياري نموده است«ايشان گفتند: 
» لمم« �ترين دو روايت از ابن عباس اند كه بنا به صحيح جمهور علما بر اين عقيده

غير از كبائر است، همانگونه كه در صحيح بخاري از حديث طاووس روايت شده كه 
  فرمايد: مي �پيامبر
  »ام. تر به لمم نديده هيچ چيزي را شبيه« )باللممما رأيت شيئا أشبه (

خداي متعال سهمي از زنا را بر «روايت كرده كه  �از پيامبر �آنچه كه ابوهريره
آدم مقرر نموده كه قطعاً بدان مبتال خواهد شد، زناي چشم، نگاه است و زناي زبان،  بني

نوقت انسان يا مرتكب زنا كند آ نمايد و آن را آرزو مي سخن است و نفس بدان عالقه مي
اين حديث را مسلم از سهيل بن ابي صالح و او از پدرش و او  .1»شود يا نميشود و  مي

  ، روايت كرده است. و در آن حديث آمده است:�هم از ابوهريره
، فالعينان زناهما النظر، واألذنان زناهما االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش(

  .2 )ناها الخطاوالرجل ز 

نظر، زناي گوش شنيدن، زناي زبان سخن، زناي دست عقوبت و زناي  زناي چشمان«
  ».پا گام نهادن به سوي ناحق است

هر گناهي كه خداوند در دنيا حد و  - 1بر دو نوع است: » لمم«گويد:  كلبي مي
ن به حد مجازات و در قيامت عذابي براي آن معين نكرده باشد و در صورتي كه آن گناها

گناهان بزرگي  -2كبائر نرسيده باشند، نمازهاي پنجگانه موجب كفارت آنها خواهد شد.
__________________ 

  )2657) مسلم (6243بخاري ( -1

  ] الباني4476) صحيح الجامع[2/492) حاكم (3280ترمذي ( -2
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كند و باز بدانها مرتكب  شود و از آنها توبه مي كه مسلمانان گاه به گاه بدانها مرتكب مي
  شود و هكذا... مي

  به معني آن چيزي است كه بر قلب خطور كند.» لمم« گويد: ميسعيد بن مسيب 
نگاه غيرعمد است كه مورد بخشش است كه اگر آن » لمم«گويد:  ين بن فضل ميحس

 بشود. و عطاء از ابن عباس را تكرار كند، لمم نخواهد بود بلكه گناه محسوب مي
  فرمايد: مي صكند كه پيامبر خدا  روايت مي

ْغِفْر َجما، َوَأي َعْبٍد َلَك َال أََلما(   .1)ِإْن تـَْغِفِر اللُهم تـَ

پروردگارا! اگر بخواهي گناهان بسيار بزرگ را خواهي بخشيد و اگر نه چه كسي «
  .»گناهان ريز دچار نشده باشد» لمم«است كه به 

است كه قبل از اسالم در دوران جاهليت انجام گناهاني » لمم«و گروه سوم بر آنند كه 
اين بدان خاطر بود كه  ن كسي را مجازات نخواهد كرد وآدر قبال گرفته باشد كه خداوند 

و خداوند اين » شما ديروز با ما فالن كارها را انجام داديد«مشركان به مسلمانان گفتند: 
  آيه را نازل نمود. و اين قول، نظر زيد بن ثابت و زيد بن اسلم است.

مربوط به » لمم«گويند  دهيم همان قول جمهور است كه مي آنچه را ما اينجا ترجيح مي
ره است مانند نگاه كردن به نامحرم، چشمك زدن، بوسه و امثال آن و اين گناهان صغي

، �، عبداهللا بن مسعود�گفتار جمهور اصحاب و تابعين است و همچنين قول ابوهريره
كه در روايت ديگر  �، مسروق و شعبي است و اين با قول ابوهريرهبابن عباس

منافات ندارد، زيرا » ت ننمايد.كسي كه مرتكب گناه كبيره شود و بدان عود«گفته است 
ي  شود و هم شامل آن و همانگونه كه كلبي گفته است يك كلمه هم شامل اين مي» لمم«

بار مرتكب معصيت كسي را كه يك  �دووجهي است، و يا اينكه ابوهريره و ابن عباس
» لمم«و نظر آنان بر اين است كه اند  ناميده» لمم«گناه كبيره شود و بر آن اصرار نورزد 

از او سر زند. و اين از فهم » لمم«هنگامي بزرگ و غليظ خواهد شد كه كسي چند بار 
__________________ 

  اند. اني آن را صحيح گفته). امام ترمذي و شيخ آلب3284سنن ترمذي ( -1
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» لمم«يابد. و شكي نيست كه خداوند  ي عميق آنان تراوش مي و انديشه �عميق اصحاب
پوشي قرار خواهد داد و خوف  اش را يك بار، دو بار و سه بار مورد مسامحه و چشم بنده

را عادت و مألوف خود گرداند و » لمم«اي از بندگان خدا آن  ندهو ترس موقعي است كه ب
 �بارها و بارها آن را تكرار نمايد. آثار سلف و واقع بر اين قضيه داللت دارد. از علي

دزدي را به نزد ايشان آوردند و ايشان فرمان قطع دست او را صادر «روايت شده كه 
ام. حضرت  م به جز اين يك بار دزدي نكردهنمود. دزد گفت: اي اميرالمؤمنين، به خدا قس

فرمود: راستش را  �گويي: هنگامي كه دست دزد قطع گرديد. علي علي فرمود: دروغ مي
 �اي؟ مرد گفت: چندين و چندين بار. علي به من بگو، با اين بار چند دفعه دزدي كرده

يا اينگونه بيان  و» فرمود: راست گفتي. خداوند كسي را با جرم اول مجازات نخواهد كرد.
بنابراين دو نظريه » نباشد از جنس و نظير آن است.» لمم«نخستين گناه اگر «داشت كه 

  اعلم. واهللا 1 موافق همديگرند و مخالف هم نيستند. �ابوهريره و ابن عباس

  در معني گناه كبيره و شمارش آن پيشينياناختالف 
دارند و اختالف آنان به تباين و تضاد و اما گناهان كبيره، پيشينيان در آن اختالف نظر 

  گردد بلكه اقوالشان به هم نزديك است. برنمي
  فرمود: �در صحيحين از حديث شعبي از عبداهللا بن عمر روايت شده كه پيامبر

  .2 قتل النفس، واليمين الغموس)(الكبائر: اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين، و 

كشتن انسان  - 3نافرماني پدر و مادر  - 2ا شرك به خد - 1گناهان كبيره عبارتند از: «
  »سوگند دروغ و عمدي. -4گناه  بي

__________________ 

  .318- 1/315نگاه، مدارج السالكين:  -1

  .7/89) نسائي، 3024ترمذي، ( -2/201) احمد، 2130) مسلم (6675بخاري ( -2



    

  251    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

كند كه  و او از پدرش روايت مي بو باز در صحيحين از عبدالرحمن بن ابوبكر
  فرمايد: مي �پيامبر
إلشراك باهللا وعقوق اقال:  !اهللا  يا رسول بلى :قلنا (سه بار فرمود)كبر الكبائر؟ أنبئكم بأال أ(
  .1قلنا ليته سكت) حتىها ر فما زال يكر » وقول الزور الأكان متكئاً فجلس فقال: ين، و الوالد

خواهيد كه شما را از بزرگترين گناهان خبر دهم؟ گفتيم: آري اي رسول خدا.  آيا مي«
تكيه  �فرمود: شريك براي خدا قرار دادن، نافرماني پدر و مادر و در حالي كه حضرت

فرمود تا  درپي مي هان سخن دروغ و شهادت كتمان و آن را پيداده بود، نشست و فرمود: 
  »فرمودند. اينكه گفتيم كاش سكوت مي

روايت  �و در صحيح از حديث ابن وائل از عمرو بن شرحبيل از عبداهللا بن مسعود
  گناهان كبيره كدامها هستند؟ ايشان فرمودند: ،گويد: گفتم: اي رسول خدا شده كه مي

ن يطعم معك، أ ةن تقتل ولدك مخافأقال:  ؟يأهو خلقك، قال ثم قلت: ثم ن تجعل هللا ندا و أ(

t :2نزل اهللا تصديق قول النبيأجارك ف ةن تزني حليلأ :قال ؟يأثم  :قلت :قال Ï% ©! $#uρ� Ÿω 
šχθãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz# u Ÿωuρ tβθè=çFø) tƒ }§ø� ¨Ζ9 $#  ÉL ©9$# tΠ§� ym ª! $# āωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 

  ]68[فرقان: �4

اينكه براي خداوند شريك قرار دهي در حالي كه تو را آفريده است. سپس گفتم «
ديگر كدام گناه فرمودند: فرزندت را بكشي از اينكه مبادا روزي تو را بخورد. سپس گفتم: 

در ديگر كدام گناه؟ ايشان فرمودند: اينكه با زن همسايه و نزديكانت زنا كني كه ناگاه 
اند كه با خدا معبودي  اين آيه نازل شد: (بندگان خدا) كساني �راستاي تصديق پيامبر خدا

__________________ 

و  2/201آمده است ـ احمد  6/346) در مسلم نيامده همانطور كه در تحفةاألشراف 6675بخاري ( -1

  .7/89نسائي  3024ترمذي 

  ).1/434)، احمد (7/89) نسائي (3182) ترمذي (142مسلم ()، 4477بخاري ( -2
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كشند، و  خوانند و كسي را كه خدا (خونش را) حرام كرده است جز به حق نمي ديگر نمي
  »كنند. زنا نمي

  فرمود: �روايت شده كه پيامبر خدا �و در صحيحين از حديث ابوهريره
قتل النفس الشرك باهللا والسحر و  :ما هن؟ قالو  !اهللا يا رسول :موبقات، قالوا(اجتنبوا السبع ال

التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات كل مال اليتيم، و أكل الربا، و أحق و ال بالإالتي حرم اهللا 
  .1المؤمنات الغافالت)

 -1فرمود:  �كننده بپرهيزيد. سؤال شد آنها كدامند؟ حضرت از هفت چيز هالك«
كشتن نفسي را كه خداوند جز به حق آن را حرام  -3سحر و جادو  - 2خدا شرك به 

فرار از صف جنگ در روز هجوم  -6خوردن مال يتيم - 5رباخواري  -4گردانيده است 
  »متهم ساختن زنان پاكدامن، عفيفه و مؤمن بر زنا. - 7مسلمانان بر دشمن 

  فرمود: �روايت شده كه پيامبربو از عبداهللا بن عمر
با الرجل أكيف يسب الرجل والديه قال: يسب ن يسب الرجل والديه قالوا: و أكبر الكبائر: أ(من 
  .2مه)أمه فيسب أيسب باه و أفيسب 

از بزرگترين گناهان كبيره اين است كه مرد والدينش را دشنام دهد، گفتند: چگونه «
به پدر او دشنام دهد و آنان  دهد؟ فرمود: به پدر مردم دشنام مي مرد والدينش را دشنام مي

  »دهند. دهد و آنان هم به مادر او دشنام مي دهند و به مادر مردم دشنام مي مي
  فرمود: �و در حديث ابوهريره روايت شده كه پيامبر

  .3)خيه المسلم بغير حقأالرجل في عرض  ةكبر الكبائر استطالأن من إ(

__________________ 

  ).90) مسلم (5973متفق عليه، بخاري ( -1

  )90) مسلم (5973بخاري ( -2

ي ديگري است. ابوداود  دهنده ) با اسنادي كه بعضي تقويت35700)، و (3569)، بزار (4877ابوداود ( -3

  ) و سند آن صحيح است.1/190) احمد (4876(
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ثيت برادر مسلمانش ترين گناهان كبيره، دست درازي انسان به آبرو و حي از بزرگ«
  »است بدون حق.

و اين احاديث صحيح داللت دارند بر اينكه گناهان كبيره در يك سطح نيستند بلكه 
  نام داده است.» اكبر الكبائر« �آنها متفاوتند. بعضي از آنها را پيامبر

شرك به خدا  -1بزرگترين گناهان كبيره عبارتند از: «گويد:  مي �عبداهللا بن مسعود
و از  - 4از رحمت خداوند مأيوس شدن،  -3را از مكر خداوند ايمن دانستن  خود -2

  »كمك و ياري خداوند مأيوس شدن است.
درموردگناهان كبيره سؤال كرد: آيا  بگويد: مردي از ابن عباس سعيد بن جبير مي

شوند جز اينكه همراه استغفار هيچ  نزديك به هفتصد مي«آنها هفت تا هستند؟ جواب داد: 
گويد:  و مي» اي وجود ندارد. اه كبيره و همراه با اصرار و استمرار، هيچ گناه صغيرهگن
هرگونه نافرماني خداوند كبيره است لذا هر كسي مرتكب عصيان و نافرماني خداوند «

كس را  گردد بايد به دنبال آن از خداوند طلب آمرزش و غفران كند كه خداوند متعال هيچ
گرداند مگر اينكه از دين اسالم برگشته و يا يك واجب قطعي  در آتش جهنم جاويد نمي

  »را انكار نموده باشد و يا منكر قا و قدر الهي باشد.
ي نساء نهي فرموده  گويد آنچه خداوند متعال در اوايل سوره مي �عبداهللا بن مسعود 

  فرمايد: است تا آنجا كه مي

� β Î) (#θç6Ï⊥ tFøg rB t� Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö� Ïe�s3 çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™ �  ] / 31نساء[  
ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما  اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده«

  ».زداييم مي
  باشند. جزو گناهان كبيره مي

گويد: كبيره گناهي است كه به دنبال آن مجازات آتش جهنم،  مي �علي بن ابي طلحه
  ، يا لعنت و يا عذاب دوزخ بيان شده باشد.يا خشم خداوند
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گويد: گناهان كبيره گناهاني هستند كه خداوند در دنيا براي آنها حدود  ضحاك مي
  ي عذاب نسبت به مرتكبين آن داده باشد. مقرر نموده و در آخرت وعده

گويد: گناهان كبيره گناهاني هستند كه خداوند در قرآن آنها را به  حسين بن فضل مي
  ي خوردن اموال يتيم.  اه كبيره و يا گناه بزرگ نام برده باشد. مانند قول او دربارهگن

� …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. $ \/θ ãm # Z��Î6x. �  ] / 2نساء[  
  ».كه آن گناه بزرگي است«

  فرمايد: و در رابطه با قتل فرزندان مي

� ¨β Î) öΝßγn=÷Fs% tβ%Ÿ2 $\↔ôÜ Åz #Z�� Î6x. �  ]/ 31اسراء[  
  ».بزرگي است كشتن آنها گناه«

  فرمايد: و در مورد شرك مي

� āχÎ) x8 ÷�Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïàtã �  ] / 13لقمان[  
  ».قطعاً شرك ظلم بزرگي است«

  فرمايد: ي تهمت و افترا مي و درباره

� y7oΨ≈ys ö6ß™ # x‹≈yδ í≈tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã �  ] / 16نور[  
  ».تو منزهي اين بهتان بزرگي است«

  فرمايد:  مي �يامبري اذيت كردن پ و درباره

� ¨β Î) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $̧ϑŠÏà tã �  ] / 53احزاب[  
  ».همانا اين كار شما نزد خداوند بسياربزرگ است«

گويد: كبائر عبارت است از گناهان بدعتگزاران و سيئات عبارت  مالك بن مغول مي
  گرايان. است از گناهان سنت
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ت از گناهان كبيره است و بدعت، از كبائر گويم: منظور اين است كه بدع و من مي
ي اهل سنت نسبت به بدعت بدعتگرايان،  اهل سنت، بزرگتر است. بنابراين گناهان كبيره

اند: از نظر  آيند و اين است معني بعضي از عالمان سلف كه گفته صغيره به حساب مي
عصيت داراي ابليس بدعت از معصيت خوشايندتر است زيرا كه بدعت توبه ندارد ولي م

  توبه است.
اند: گناهان صغيره گناهاني هستند كه حدود خداوند به آنها تعلق  گروه ديگر گفته

نگرفته است ولي گناهان كبيره گناهاني هست كه يكي از دو حد (مجازات) بدان تعلق 
گيرد، منظور از دو حد: مجازات دنيايي و قيامتي است. بنابراين هر گناهي كه در دنيا از 

شريعت داراي مجازات باشد مانند: زنا، شرابخواري، دزدي، تهمت زدن و يا در قيام  نظر
مشمول تهديد و وعيد باشد مانند: خوردن مال يتيم، نوشيدن در ظروف طال و نقره، 

   1 آيند. خودكشي، خيانت در امانت و امثال آن، همه از گناهان كبيره به شمار مي
ن و نزديكترين تعريف براي بيان حقيقت گناه كبيره نظر ما بر اين است كه اين، بهتري

است، بنابراين ما گناهان كبيره را با حدود و مجازاتي كه خداوند در دنيا و قيامت براي 
رساند. و همچنين  شناسيم كه آن، دليل خطرات و بزرگي آن را مي آنها مقرر فرموده مي

لعن و خشم خود و عذاب اگر خداوند تهديد شديدي مانند: دخول در آتش جهنم و 
شوند. ولي بايستي  محسوب ميسخت را بر آن ترتب نموده باشد از جمله گناهان كبيره 

ي قرآن و يا احاديث صحيح و صريح نبوي به اثبات  چنين تهديد و وعيدي به وسيله
اما احاديث واهي و مجروحي مانند احاديثي در رابطه با آوازخواندن و يا رسيده باشد. 

از وسايل موسيقي و بازي با شطرنج و امثال آن كه دانشمندان در اثبات آنها و يا  استفاده
در داللت آنها بر تحريم، اختالف دارند، قابل اتكا نيست. حال چگونه گناهان كبيره به 

  گردد در صورتي كه اصل تحريم آنها مشكوك و مشتبه است؟! ي آنها اثبات مي وسيله
***  

__________________ 

  السالكين با بعضي تصرف. مدارج -1
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  هان كبيره و صغيرهحقايقي پيرامون گنا

  گناه صغيره چه بسا به كبيره تبديل گردد - 1
ي گناهان كبيره و صغيره وجود دارد كه الزم است به آنها  در اينجا حقايقي درباره

  توجه نماييم.
شوند. به اين معني  حقيقت اول: بعضي از گناهان به بعضي ديگر منجر و كشانده مي

زرگ و باالخره گاهي گناه بزرگ و كبيره گناه خفيف به گناه سنگين، كوچك به ب
  شود. (نعوذباهللا) به كفر كشانده مي

اند: گناه ابليس در آغاز يك معصيت بود كه به كفر تبديل گشت و  به همين خاطر گفته
) در ابتدا تمايل زشت نفساني بود كه به شقاوت �گناه نخست قابيل (فرزند بدكار آدم

  و بدبختي او منجر گشت.
اسالمي انسان را از آنچه كه او را به سوي معصيت كشاند و يا مساعد و  لذا شريعت

ياريگر او به سوي گناه به ويژه كبائر باشد، هشدار داده است. به همين دليل است كه 
شريعت شراب را كم يا زياد هر چند يك قطره هم باشد حرام گردانيده است، در صورتي 

شود و بعد از الف،  ون كم منجر به زياد ميكه مقصود از تحريم زيادي آن است ولي چ
  باء خواهد آمد، لذا كم و اندك آن هم حرام شده است.

گروه را مورد لعن و نفرين قرار داده است، در صورتي  10شريعت در رابطه با شراب 
كه منظور اولي نوشيدن و اسكار آن است، ولي شارع هر كسي را كه در آن مساهمت و 
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مورد لعنت قرار داده تا از ريشه ي آن گناه را بركند و راههاي شراكت داشته باشد، 
گرايان، از گناه خود  رسيدن به آن را مسدود نمايد كه چه بسا گناه بعضي از آن واسطه

شرابخوار بيشتر باشد، مانند مبلغان و تاجران آن به ويژه خريداران و فروشندگان و دالالن 
شتر از گناه شرابخوار است، در صورتي كه موادمخدر مواد مخدر كه گناه آنها به مراتب بي

گويد: آن است كه عقل را از  مي �جزئي از شراب است و شراب همانگونه كه عمر
ادراك حقايق بپوشاند و يا آن را بپوشاند. بنابراين گناه توليد مشروب الكلي و موادمخدر 

  و داد و ستد با آن هزار بار از مصرف آن بدتر و بيشتر است.
به همين دليل است كه بسياري از فقهاي معاصر مجازات چنين كساني را اعدام، به 

اند؛ زيرا كه آنان آدمكشاني خونخوارند كه نسلهاي انسانيت را  عنوان قصاص تلقي نموده
كنند و چنين كساني به عنوان  وسيله نابود مي اي را بدين كشانند و جامعه به تباهي مي

  آيند. مفسدان در زمين به حساب مياز جمله  و  �دامحارب با خدا و پيامبر خ
با رباخوار، ربادهنده، كاتب و شاهدان آن را نيز مورد نفرين قرار داده  �و پيامبر خدا

فرمايد: آنان در اصل گناه سهيم و شريكند اگرچه مقصود از تحريم فرد  است و مي
ا كه آنان شخص را به سوي باشند زير رباخوار است ولي آنان هم تابع و وابسته بدان مي

  اند. رباخواري و تجاوزگري ياري داده
از ديدگاه ديگر، اسالم زنا را حرام گردانيده است و آن را كاري بسيار زشت و راه 
بسيار بد براي انسان بشمار آورده است، ولي در عين حال هر آن چيزي كه انسان را به 

نند:خلوت با بيگانه، نظر همراه با شهوت، دهنده آن باشد ما و يا ياريزنا نزديك گرداند 
بوسه و امثال آن و همچنين خودنمايي جاهالنه و اعمال واداركننده به سوي آن كار زشت 

  هاي محرك و ... را حرام گردانيده است. مانند آوازخواندن و نگاه به عكسها و منظره
شوند و آن  ر مييابيم كه به گناه كبيره منج اي را مي و همچنين ما گناهان صغيره

هنگامي است كه مكلف دچار لغزش شود و در چاه گناه و نافرماني بيفتد. هر چند آن 
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اي كه او را از لغزش و  گناه كوچك هم باشد، در صورتي كه مرتكب آن، سريع با توبه
  افتادن راست گرداند، جبران نكند، بالفاصله به گناه دوم، سوم و ... دچار خواهد گشت.

ينكه يك بار در برابر شيطان شكست خورد، شيطان بر او چيره خواهد و به محض ا
گشت و نفس اماره او در مبارزه و مقاومت با گناه تضعيف خواهد گشت. آنگاه كامالً 

آيند  هاي شر خواهد شد. و اين اعمال گناه به عنوان عادت درمي تسليم اسباب بد و انگيزه
طري است كه از آن به سوي خداوند پناه و ديگر ترك آن ناميسر است و اين همان خ

  شود. برده مي

  اجتناب از كبائر، باعث كفارت گناهان صغيره است - 2
ت احقيقت دوم از احكام گناهان كبيره اين است كه: اجتناب از كبائر باعث كفار

  فرمايد: گناهان صغيره است. همانگونه كه خداوند متعال مي

� βÎ) (#θç6Ï⊥ tFøg rB t�Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ ÷Ψtã ö� Ïe�s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰ çΡ uρ 

Wξyz ô‰ •Β $VϑƒÌ� x. �  ]/ 31نساء[  

ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما  اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده«
  ».آوريم مي زداييم و شما را در جايگاهي ارجمند درمي

اي كه شما را از آن برحذر  د: وقتي از گناهان كبيرهگوي ابن كثير در معني اين آيه مي
ايم دوري گيريد باعث كفارت گناهان صغيره شما خواهد شد و شما را وارد بهشت  داشته

  خواهيم كرد.
صغيره گناهان  هگويد: اجتناب از گناهان كبيره هنگامي باعث كفار امام غزالي مي

اجتناب ورزد مانند كسي كه توانايي  شود كه شخص همراه با قدرت و اراده از كبائر مي
باشد ولي از معاشرت جنسي دست يافتن به زن بيگانه و معاشرت جنسي با او را داشته 

ي  در اين صورت مبارزه با چنان زني اجتناب ورزد و تنها به نظر و لمس اكتفا نمايد.
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شتر از تاريك نفس در ممانعت از وقوع زنا در نوراني كردن قلب او اثر فراوان دارد و بي
شدن قلب او بر اثر نظر كردن. اين است مفهوم كفارت صغيره به سبب دوري از گناه 

ولي اگر شخص از ناتواني جنسي برخوردار باشد و يا اجتناب او از عمل زنا به كبيره. 
خاطر عدم قدرت و يا داليل ديگري باشد، در اين صورت اجتناب كبائر باعث كفارت 

باز كسي كه اصالً اشتهاي نوشيدن شراب را نداشته باشد، يعني اگر  صغائر نخواهد شد. و
نوشيد، در اين صورت اجتناب از  بود باز آن را نمي نوشيدن شراب براي او مباح مي

شود. آري اگر كسي اشتهاي  ي او نمي نوشيدن شراب باعث كفارت گناهان صغيره
دت، نفس خود را از نوشيدن نوشيدن شراب و شندين موسيقي را داشته باشد و با مجاه

شراب باز دارد ولي آن را در شنيدن موسيقي آزاد گذارد چه بسا تاريكي و ظلمتي كه در 
آيد، اجتناب از آن گناه كبيره (شرب  اثر گوش دادن به موسيقي در قلب او بوجود مي

  ي آن گردد. خمر) آن را بزدايد و كفاره
ير سيئات انجام فكند غزالي در تك مي عالمه رشيدرضا كالم غزالي را اينگونه نقل

اي با انجام يك حسنه از جنس  كارهاي نيك ضدسيئه را پيشنهاد كرده و هر گناه و سيئه
گويد: چه دقيق  شود تا آخر آنچه كه قبالً بيان شد و سپس عالمه مي آن پاك و زدوده مي

ني تطبيق نموده امام غزالي به منظور و مقصود قرآن دست يافته و آن را بر فطرت انسا
است و هر كسي در اين رابطه بعد از غزالي به تحقيق پرداخته از تيزهوشي و فهم مقاصد 

   .1تشريع غزالي به شگفت آمده است

  رساند. ي مهم و بزرگ را به ما مي ي مسائل تربيتي، دو فايده بيان اين حقيقت، در زمينه
ع خداوند متعال، فضل سرشار او ي اول: بذر اميد و رجا در رابطه با رحمت واس فايده

كارد. لذا كافي است كه انسان مسلمان از گناهان  و بخشش فراوان او را در قلب انسان مي
ي آن اجتناب و دوري گزيدن از كبائر، گناهان و لغزشهاي  كبيره اجتناب ورزد تا به وسيله

  ماند. پاك و زدوده گردند. كوچكي كه به ندرت انسان از آنها سالم مي

__________________ 

  ، چاپ دوم.56- 4/55تفسيرالمنار:  -1
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ام مانند آنچه را كه  فرمود: نديده مي �روايت شده كه پيامبر �، انس�از خادم پيامبر
از پروردگار متعال به ما رسيده است و آن را هم به تمام دارايي و اهل و عيالم عوض 

تر از آن  كنم... مقدار سكوت كرد و سپس فرمود: به خدا سوگند، هيچ تكليفي آسان نمي
يم و آن اينكه خداوند متعال از گناهان ماسواي كبائر درخواهد براي بندگان سراغ ندار

  گذشت چه چيزي از اين بهتر و سپس اين آيه را خواند:

� βÎ) (#θç6Ï⊥ tFøg rB t�Í←!$ t6 Ÿ2 $tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ ÷Ψ tã... �1  ] / 31نساء[  

  ».ايد بپرهيزيد... اي كه از آنها نهي شده اگر از گناهان كبيره«
كند و باعث  ايجاد ميرا مردمان با بخشش را در تعامل و رفتار  فايده دوم: گذشت و

ي آنان در تمام كارهاي خرد و كالن خواهد شد  ترك سختگيري بر آنان و عدم محاسبه
چرا كه تندي و سختگيري با ديگران با رفتار خداوند متعال با بندگانش كه خالق و 

ست كه ما بر مردم سخت نگيريم و پروردگار هم هست، منافات دارد. بنابراين سزاوار ا
در گناهان و لغزشهاي آنان هنگامي كه از كبائر اجتناب دارند، وقتي كه خداوند متعال از 

  آنها درگذشته، ما هم درگذريم.
و قطعاً از نصوص قرآن و سنت دريافتيم كه در دين خدا و شريعت پاك اسالم براي 

  سعت در حيات او موجود است.كسي كه مرتكب گناه كبيره نشده است فراخي و و
 �ي اسالمي مطالبي است كه از اميرالمؤمنين عمر از جمله درسهاي نيك و آموزنده

پوشي كنند  راجع به آموزش مردم است در اينكه از گناهان كوچك و عيوب مردم چشم
پردازند و ازكبائر اجتناب  هنگامي كه آن گناهان و عيبها از كساني كه به اداي واجبات مي

ورزند. چه انسان معصوم نيست و هر بني آدمي خطاكار است و خداوند انسانها را به  يم
  صورت فرشتگان پاك نيافريده است.

__________________ 

ي نساء  سوره 31) در زير آيه 9231اين اثر را طبري در تفسير خود با سند خوب و صحيح به شماره ( -1

  بيان داشته است.
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نمايد: مردماني در مصر  ابن جرير با سند خود از ابن عون از حسن بصري روايت مي
ان در قرآن وجود دارد كه خداوند بدپرسيدند و گفتند: چيزهاي  باز عبداهللا بن عمرو

ؤمنين مالقاتي داشته شود! خواستيم در اين رابطه با اميرالم دستور داده ولي بدان عمل نمي
 �را مالقات نمودند. عمر �باشيم ... پس مردم همراه او به راه افتادند و حضرت عمر

  ايد؟ گفت: چه وقت آمده
  گفت: از فالن وقت ... بعبداهللا بن عمر

بصري گفت ندانستم چگونه جواب ايشان را ايد؟ حسن  گفت: با اجازه آمده �عمر
  داد.

گفت: اي اميرالمؤمنين، مردماني مرا در مصر مالقات كردند و گفتند: ما  �عبداهللا
شود.  يابيم كه بدانها دستور داده شده ولي بدانها عمل نمي چيزهايي را در كتاب خدا مي

  دوست داشتند كه در اين رابطه با شمال مالقاتي داشته باشند. 
  گفت: تمام آنها را برايم جمع كن. �عمر

ترين مردي كه نزد او  از نزديك �ي آنان را جمع نمودم. عمر ت: همهگف �عبداهللا
  اي؟ دهم. آيا تمام قرآن را خوانده نشسته بود پرسيد و گفت: تو را به خدا سوگند مي

  مرد گفت: بلي.
(يعني آيا در عمل به اي؟  گفت: آيا نفس خود را در مقابل آن محاسبه نموده �عمر

اي و نفست را مورد محاسبه قرار  اي و قلبت را آراسته آن نهايت سعي و كوشش را نموده
  اي؟) داده

گفت بلي با او به بحث و استدالل  داند كه خير، (و اگر مي مرد گفت: خدا مي
  ماند.) گويي مي پرداخت و از پاسخ مي

و آمدنت خود را با قرآن تطبيق  گفت: آيا در نگاهت، در سخنانت و در رفت �عمر
  اي؟ داده
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آنان پرداخت تا به آخرين نفر رسيد (يعني عمر به تفحص و جستجوي  �سپس عمر
گفت: كه آيا نهايت سعي و كوشش خود را در عمل به قرآن  از آنان پرسيد و به آنان مي

ايد  شهدر نفس، در اندامهاي بدن، در گفتار و اعمال و حركات و سكنات خود مبذول دا
گفت: مادر، در مرثيه  �دادند: به خدا خير، سپس عمر وطبيعي بود كه همه جواب مي

خواهيد كه از مردم بخواه خودشان را با قرآن تطبيق  مي �عمر نشيند، آيا شما از عمر
ايد ولي به اقرار خود شما آن را در نفس  دهند (يعني به آن صورتي كه شما زا آن فهميده

  ايد.) مودهدرونتان تطبيق نن
  دانسته كه ما گناهاني خواهيم داست ... و سپس اين آيه را خواند: پروردگار ما مي

� β Î) (#θç6Ï⊥ tFøg rB t� Í←!$ t6Ÿ2 $tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ÷Ψ tã ö� Ïe�s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰ çΡ uρ 

Wξyz ô‰ •Β $VϑƒÌ� x. �  ] / 31نساء[  
ايد دوري گزينيد، بديهاي شما را از  دهاگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي ش«

  ».آوريم زدايم و شما را در جايگاهي ارجمند درمي شما مي
  گفت: آيا اهل مدينه (يا گفت: آيا كسي) از آمدن شما خبر داشتند؟ �سپس عمر

  گفتند: خير.
يافتند شما را دليل و حجت براي ديگران قرار  گفت: اگر بدان آگاهي مي �عمر

  داديم. مي
كثير در تفسير خود از ابن جرير روايت كرده است. و عقبه گفته است سند آن ابن 

  صحيح و متن آن حسن است. ا. هـ.
باشد و از نظر اسالم، فقه  اين روايت در واقع درسي در تربيت و سياست نيز مي

  سياسي با فقه تربيتي متفاوت نيست.
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ضيه را از ابتدا قطع و ي آگاهي و بينش خود نسبت به قرآن، اين ق به وسيله �عمر
نمود چه  فيصله داد، و باب تشدد و سختگيري را مسدود ساخت كه اگر در آن تساهل مي

  1 دانست. وزيد كه مدت زمان آن و عواقب آن را جز خدا نمي بسا بادهاي فتنه از آن مي
آشكار گرديد و عمر به درايت خود آتش فتنه  �اين تشددي كه بذر آن در عصر عمر

اندام  با قوت بيشتري عرض �طفه خاموش ساخت، آتش آن فتنه در عصر عثمانرا در ن
هاي كبير را بوجود آورد كه به طور  ها كشيد و فتنه هاي فتنه زبانه نمود تا اينكه شعله

  اند. مداوم مسلمانان تا به امروز از آثار آن رهايي نيافته

  گناه كبيره گاهي با اسباب و مالبسات كوچك خواهد شد - 3
حقيقت سوم ديگري وجود دارد كه شايسته است به آن توجه شود. عالمه ابن قيم آن 
را يادآوري ساخته است. و آن اينكه گناه كبيره گاهي همراه با حيا و خوف و بزرگ 

شرمي  ولي از آنطرف گاهي گناه صغيره به خاطر كم  شود، شمردن آن به صغيره نزديك مي
ه فقط به كبيره بلكه در باالترين مرتبه كبائر قرار ارزش شمردن آن ن و عدم ترس و بي

  گيرد. مي
مرجع چنين برداشتي قلب شخص است و آن حالت زائد بر انجام فعل است و انسان 

  نمايد. ي قرائن شناسائي مي آن را از خود و ديگران به وسيله
و باز عفو و بخشودگي كه شامل انسان محب و نيكوكار و صاحب خصال حميده 

گيرد  شوند و تسامحي كه در بعضي موارد انجام مي د، ديگران از آن برخوردار نميشو مي
  گيرد. در موارد ديگر انجام نمي

توجه  �گفت: به موسي االسالم ابن تيميه (قدس اهللا روحه) شنيدم كه مي از شيخ
كنيد، الواحي كه حاوي كالم خدا بود و با دست خود آن را نوشته بود، افكند و آنها را 
شكست و موي سر برادرش، هارون را كه پيامبري همانند او بود گرفت و او را به طرف 

__________________ 
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كه او را باالتر از وي  �ي حضرت محمد خود كشيد و در شب اسراء پروردگارش درباره
نمايد و كماكان  تمام اين موارد را تحمل مي أكند ولي خداوند قرار داد، سرزنش مي
دهد، زيرا كه او به خاطر خداوند  احترامش قرار ميدارد و مورد  ايشان را دوست مي

ترين دشمنانش انجام داده و در راستاي جهاد و  كارهاي بسيار عظيمي را در مقابل دشمن
ي حكومت دين يدر زمين ازهيچ كوششي فروگذار نكرده و قضيه دو قوم قبطي و  اقامه
خالفي كه از او سر زده در  اسرائيل را به بهترين وجه معالجه و فيصله نمود. كارهاي بني

ي يونس بن  اي به درياست. و از آن طرف به واقعه مقابل چنين خدمات او همچون قطره
را نداشت، هنگامي كه پروردگارش را  �ي موسي متي بنگريد. از آنجا كه مقام و رتبه

خشمگين ساخت، خداوند او را مجازات و در شكم ماهي زنداني نمود.و خداوند آنچه را 
تحمل ننمود. بنابراين تفاوت است  �رابطه با موسي تحمل نمود. در مورد يونس در

ميان كسي كه مرتكب گناهي شده باشد ولي فاقد احسان و كارهاي نيكي است كه در 
قيامت شفيع او گردند، و ميان كسي كه مرتكب گناهي شده باشد هر كدام از نيكهاي او 

  اند: شفيع او شوند. همانطور كه گفته
  »جاءت حماسنه بألف شفيع!    ذا احلبيب أيت بذنب واحدإو «

هنگامي كه دوستي يك بار گناهي انجام دهد، هزاران نيكي او به عنوان شفيع قد علم «
  »كنند! مي

ها و  بنابراين كارهاي نيك براي صاحبش نزد خداوند شفاعت خواهد كرد و در سختي
  فرمايد: راجع به ذوالنون مي مصيبتها ياور و كمك او خواهند شد. خداوند متعال

� Iω öθ n=sù …çµ ‾Ρ r& tβ%x. zÏΒ tÅs Îm7|¡ ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7n=s9 ’Îû ÿÏµ ÏΖôÜ t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyèö7ãƒ �    

  ]143-144الصافات / [  
شدند در  كنندگان نبود، قطعاً تا روزي كه برانگيخته مي ي تسبيح و اگر او از زمره«

  ».ماند شكم آن ماهي مي
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ي خوبي نداشت كه براي او شفاعت كند وقتي كه  هنگامي كه فرعون سابقه و
  گفت:  مي

� àMΖtΒ# u …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ü“Ï% ©!$# ôMuΖtΒ# u  Ïµ Î/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) �  ] / 90يونس[  

  ».اند، نيست ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده«
  او گفت: به �جبرئيل

� z≈t↔ø9 !# u ô‰ s% uρ |MøŠ|Á tã ã≅ ö6s% |MΖä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡ ø�ßϑø9   ]91يونس /[  � #$

  ».كردي و از تبكاران بودي اكنون؟ در حالي كه پيش از اين نافرماني مي«
و به همين خاطر هر كس نيكيهايش بر بديهايش برتري داشته باشد نجات يافته است 

شوند و به همين دليل  ه خاطر حسناتش بخشوده ميو معذب نخواهد شد. و سيئاتش ب
گردد، زيرا   ي مشرك بخشوده نمي شود درباره ي موحد بخشوده مي است كه آنچه درباره

دارد و اقتضاي مغفرت او  حد كاري را انجام داده است كه خداوند آن را دوست ميوكه م
پوشي  چشم شود از صاحب شرك پوشي مي را دارد. و آنچه از صاحب توحيد چشم

نخواهد شد. و هر اندازه گرايش به توحيد و يكتاپرستي بنده بيشتر و بيشتر باشد، آمرزش 
و مغفرت خداوند نسبت به حال او بيشتر و فراوانتر خواهد بود. بنابراين هر كسي روز 
قيامت خدا را مالقات كند و به او شرك نورزيده باشد تمام گناهانش هر چه كه باشند، 

  شوند و مورد عذاب قرار نخواهد گرفت. بخشيده مي
شود بلكه بسياري از  ارد جهنم نميكس از اهل توحيد و چگوئيم كه هي ما نمي

گردند و سپس از آن بيرون خواهند شد.  گناهكاران به ميزان جرمشان وارد دوزخ مي
  بنابراين بين بحث حاضر و بحث گذشته تعارض و منافاتي نيست.

عظمت و بزرگي اين مقام و به خاطر نياز شديد، به توضيح آن ي  ما در اينجا درباره
  پردازيم. مي

به ميزان شدت و ضعف آن بار گناهان را » ال اله اال اهللا«ي  بدان كه تابش و اشعه
داراي نور است و تفاوت اهل توحيد در چگونگي دريافت نور   زدايد، زيرا آن اشعه مي
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براي خداوند براي هيچ كسي ديگر ميسر  بستگي به شدت و ضعف دارد و شمار آن جز
  نخواهد بود.

  نور آن كلمه براي بعضي همچون آفتاب است.
  ي درخشان است. و براي بعضي ديگر همچون ستاره

  و براي بعضي همچون مشعل بزرگي است.
و براي كسان ديگر همچون چراغ درخشان و براي بعضي ديگر هم چون چراغ كم 

  نور است.
ن نور اين كلمه كه از لحاظ علم، عمل، معرفت و حاالتي كه در قلب بنابراين به ميزا

  تابد. سر و از طرف بر او مي انسان پرتو افكنده، در قيامت از پيش رو و از پشت
و هر اندازه نور اين كلمه بزرگ و شديد باشد به ميزان قوت و شدت آن شبهات و 

كارگر بوده كه تمام شبهات و سوزاند و تا آنجا نور و شعاع اين كلمه  شهوات را مي
برد و اين حالت و  ي كلمه توحيد را، سوزانده و از بين مي دارنده شهوات و گناهان

گونه شركي براي  خصلت كسي است كه در توحيدش صادق و خالص باشد، و هيچ
اي كه به  خداوند قايل نشود كه در آن صورت هرگونه گناه يا تمايالت نفساني و يا شبهه

آسمان ايمانش به شود. چنين كسي نزديك گردد قطعاً سوزانده و نابود مياين نور 
تش او را از سارقين شود و حسنا ب، پاسداري و حراست ميي ستارگان شها وسيله

ي بشريت است  دارند مگر در راستاي غفلت و فراموشي كه چنين حالتي الزمه محفوظ مي
ق از او چيزي ربوده است به محافظت كه هرگاه چنين كسي بيدار گردد و دريابد كه سار

سازد.  ي كارهاي نيك بيشتر آن خأل را جبران مي افزايد و يا به وسيله و حراست خود مي
با دزدان جني و انسي پيوسته درگير است و او مانند كساني نيست  موحدبنابراين انسان 

  كه درب خزائن خود را بر روي سارقان بازگذارند و پشت به در كنند.
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اي جز خدا وجود ندارد و خدا  حيد، تنها اقرار بنده به اين نيست كه هيچ آفرينندهتو
پرستان مشرك نيزبه چنين چيزي قايل بودند،  مالك مطلق تمام اشياء است، چرا كه بت

بلكه توحيد خالص و صادق متضمن محبت خدا، خشوع و فروتني در بارگاه او، ذلت و 
در برابر طاعت او، اخالص در عبادت او و رضاي خاكساري در مقام او، تسليم كامل 

  خداوند كه در گفتار، كردار و رفتار بنده متجلي شود، است.
آري هر كسي آن كلمه را با زبان بگويد و از معنايش غافل ماند و از تفكر و تدبر در 
آن دور ماند، و قلب و زبانش موافق و هماهنگ نباشند، و يا منزلت و حقيقت آن كلمه را 
درنيابد، اما با اين حال اميد ثواب آن را داشته باشد، باز هم به ميزان شدت و ضعف و 

گردند. تفاضل و برتري اعمال بستگي به صورت و  تأثير آن در قلب او، گناهانش پاك مي
تعداد آنها ندارد بلكه بستگي به ميزان قوت و تأثير آنها در قلب دارد. صورت عمل دو 

وت ارزشي آن دو عمل همانند اداي نماز دو نفر، زمين تا شخص يكي است ولي تفا
  آسمان است.

درجه او را به  180نديش، كه چگونه آن ايمان ابيرا به حقيقت ايمان قاتل صدنفر 
گونه شعاع آن نور او را واداشت كه به ديار صالحان رود و چرخاند و چ سوي حق 

كه اين واقعيت و ايمان ديگر است ديش كه در هنگام احتضار چه ايماني داشته است بيان
  ي صالحان درآورد. يا رب آن چه ايماني بوده باشد؟!! كه او را در زمره

ي ديگري است كه قلب يك ستمگر را دگرگون  و نزديك به اين داستان، واقعه
هنگامي كه سگي را ديد كه از شدت تشنگي دهانش را از اين سو به آن سو   ساخت،

اي همراه داشت و نه ياوري همراه او بود و نه  ، مرد نه وسيلهچرخاند. در آن حال مي
و هر دو  رفتدر چاه آب پايين درآمد و ديد، قلبش زنده شد و به تپش  كسي او را مي

تا سگ را از تشنگي برهاند، از درون چاه بيرون آمد و به اين  كردكفشش را پر از آب 
تواضع و فروتني نمود، كفش پر از آبش را ي خدا كه معموالً مردم آن را مي زنند،  آفريده
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با دست گرفت تا سگ آن را بنوشد بدون اينكه اميد به جزا و پاداش خداوند داشته باشد 
  ي او را سوزاند و خداوند متعال از او درگذشت. گذشته ،عمل نيكهمين مقدار 

گاه رباني غافل است كه هر  توفيقاين چنين است اعمال نزد خداوند كه انسان از 
ي آنها به طال  ها از اعمال آهنين و مسين گذشته، مخلوط گردد همه اي از آن به تن ذره

  .1تبديل خواهند شد

  

  گردد ي اسباب و مالبسات به كبيره تبديل مي گناه صغيره گاهي به وسيله

همانگونه كه گناه كبيره به دليل احساس حيا، ترس و عدم رضايت از نفس خود و 
ي اسباب و مالبسات ديگر به  شود، گناه صغيره هم به وسيله ه تبديل ميامثال آن به صغير

يابد. همانطور كه اين گونه اسباب و مالبسات اگر مقرون با گناه كبيره  كبيره تغيير مي
نماياند. اين بود حقيقت چهارم  تر مي باشد، گناه بزرگ را به بزرگتر و خطر آن را عظيم

  اين مقام.
فصل بسيار جالبي دارد كه در » ةالتوب«كتاب » احياء علوم الدين«امام غزالي در كتاب 

دهند،  آن امور و اسبابي كه گناهان صغيره را به كبيره و كبيره را به اكبر تغيير مي
شمارد. او در اين باب بياناتي دارد كه بهتر است آن بيانات را با كمي تصرف نقل  برمي

  نماييم. 
  :گويد مي رحمه اهللا امام غزالي

  گردند كه از آن جمله: بدان كه گناه صغيره به سببهايي كبيره مي

  اصرار و مواظبت در گناه
  اند: يكي: از آن سببها اصرار و مواظبت است و در اين باره گفته

__________________ 
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  ستغفار)مع اإلصرار وال كبيره مع اال ة(ال صغير 
ه همراه با شود و گناه كبير گناه صغيره در صورت تكرار و اصرار از صغيره خارج مي«

  »آيد. استغفار وطلب آمرزش از كبيره بودن درمي
اي از انسان سر زند و مثل آن را به دنبال آن تكرار نكند، اميد عفو و  چه اگر گناه كبيره

اي است كه بنده بر آن اصرار و مواظبت نمايد. مثال آن  بخشودگي آن بيشتر از گناه صغيره
والي بر سنگي افتند و بر آن اثر كنند، اما اگر آن هاي آبي است كه به طور مت همچون قطره

 �گذارد. به همين خاطر پيامبر خدا مقدار آب يكدفعه بر سنگ ريخته شود بر آن اثر نمي
  فرمايد: مي

  .1ن قل)إدومها و أمال ع(خير األ

  ».بهترين كارها، استمرار و دوام آنهاست اگرچه اندك باشند«
بنابراين سودمندترين كارها آن باشد كه دايم بود  شوند. و چيزها به ضد آنها روشن مي

روشن كردن دل و پاك كردن آن، كم  اگرچه اندك باشد ولي كارهاي بسيار و منقطع، در
باشد. به همين لحاظ اندكي از بدي چون دايم باشد تأثير آن در تاريك كردن دل  نفع مي

سان يك باره از خود قطع كند بزرگ بود، ولي گناه كبيره را بدون سوابق و لواحق، چون ان
ناگاه به صورت صغيره درآيد، زيرا وقوع زنا بدون مراودت و مقدمات، خيلي كم اتفاق 

ي گذشته كمتر واقع  افتد، و يا كشتن كسي بدون دشمني و عداوت سابق و بدون كينه مي
اي  ههاي سابق والحق، فرا گرفته است، لذا اگر كبير اي را صغيره شود. پس هر كبيره مي

اي  ناگاه متصور شود و در آن عداوتي نباشد، عفو و بخشش آن اميدوارتر از عفو صغيره
  است كه همه عمر بر آن مواظبت نمايد.

__________________ 

  متفق عليه از حديث ام المومنين عايشه رضي اهللا عنها. -1
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  خرد شمردن گناه
دوم: گناه را خرد شمارد؛ چه هر گاه بنده گناه را بزرگ شمرد نزد خداي متعال 

زيرا كه بزرگ گردد،  گردد و هر گاه آن را خرد و كوچك  شمارد، بزرگ كوچك مي
شود از اينكه  شمردن گناه كراهيت و نفرت دل از آن را در پي دارد و آن نفرت، مانع مي

گناه تأثير بگذارد، ولي كوچك شمردن گناه، دليل بر الفت و خوگرفتن با آن است و آن 
گردد. و مطلوب روشن كردن دل است نسبت به طاعت و  موجب تأثير قوي در دل مي

برحذر داشتن از سياهي آن نسبت به گناهان و معصيتها ولي ارتكاب گناه در اثر عبادت و 
شود، زيرا دل از چيزي كه در غفلت بر آن وارد  غفلت موجب مجازات مرتكب آن نمي

  پذيرد. شود، اثر نمي
  فرمايد: مي �و در حديث روايت شده كه پيامبر

نفه أ ىذنبه كذباب مر عل ىر يمنافق الن يقع عليه و أذنبه كالجبل فوقه يخاف  ی(المؤمن ير 
   .)1طارهف

بيند كه باالي سر او قرار گرفته كه هر آن  انسان مؤمن گناه خود را همچون كوهي مي«
بيند كه بر بيني وي  ترسد كه بر وي افتد ولي منافق گناه خود را همچون مگسي مي مي

  »بگذرد و او آن را بپراند.
گويد:  است كه مي ي نشود به سبب قول بندهاند: گناهي كه آمرزيده  بعضي گفته

بود. بزرگ شمردن گناه در دل مؤمن به سبب  ام مثل اين مي كاشكي هر چيزي كه من كرده
علم و آگاهي او است نسبت به جالل خدا، زيرا هر كسي كه به عظمت و بزرگي كسي 

  يد. نما كه او را نافرماني كرده است، بنگرد، گناه صغيره را كبيره تلقي مي

__________________ 

دو حديث را روايت  �گويد: عبداهللا بن مسعود روايت كرده مي �بخاري از روايت حارث بن سويد -1

را » العبد ةفرح بتوبأهللا «و ديگري از خود روايت كرده و اين دو حديث  �نموده است يكي از پيامبر

  وع از موقوف را بيان نكرده است.روايت كرده ولي مرف
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خداوند متعال به بعضي از پيامبران خود وحي كرد كه در كمي هديه منگر بلكه در 
و در كوچكي گناه منگر در كبريايي آن كس نگر كه وي را  بزرگي فرستنده آن نگر

اي. به اين اعتبار يكي از عارفان گفته است: هيچ گناهي صغيره نيست بلكه  مخالفت كرده
داوند است و مخالت با او بسيار بزرگ است. در همين هر گناهي نشانه مخالفت با خ

  به تابعياني گفت: �راستا يكي از اصحاب
من  �اهللا  عهد رسول علىدق من الشعر كنا نعدها أنكم لتعملون أعماًال هي في أعينكم إ(

  .الموبقات)
د شما از موي باريكترند ولي ما آن را در عه دهيد كه در نزد ارهايي را انجام ميشما ك«

  »شمرديم! ا زمهلكات مي �پيامبر
و اين بدان سبب بود كه معرفت اصحاب به جالل خداي متعال كاملتر بود، بنابراين 

گرديد. به  متعال، به كباير تبديل مي اهللا و كبرياي جالل در مقابلزد آنان گناهان صغيره ن
به اندازه  گناه وباشد.  همين خاطر چيزي كه از جهل نباشد بر انسان دانا بزرگ مي

  شود. اش نسبت به كسي كه وي را مخالفت كرده است بزرگ مي شناخت انجام دهنده

  افتخار و شادماني نسبت به ارتكاب گناه
سوم: نسبت به ارتكاب گناه صغيره شاد و بدان افتخار كند و دست يافتن بدان را 

گاه گناه نعمتي شمارد، غافل از اين كه آن، سبب شقاوت و بدبختي اوست، زيرا هر
صغيره بر دل بنده غلبه كند كبيره گردد و اثر آن در سياه كردن دل بزرگ شود تا آنجا كه 

اند شادي  بعضي از گناهكاران نسبت به گناه خود افتخار كنند و از اينكه بدان مرتكب شده
نمايند. چنانكه گويد: نديدي چگونه آبرويش را بردم؟ و يا در بحث و گفتگو بگويد: 

گونه او را رسوا كردم و چگونه او را خوار و شرمسار نمودم و چگونه او را نديدي چ
گول زدم و يا اينكه بازرگاني بگويد: نديدي چگونه فالني را فريب دادم و تقلب در 

؟ بنابراين با اين مالبسان و بيانات كردمعوض سره به وي دادم؟ و چگونه وي را احمق 
مهلكي هستند! و هرگاه مرتكب چنان گناهاني گناهان تفاخرآميز، كبيره خواهند شد. و چه 



    

  توبه      272

   

 

شود و شيطان بر او چيره گردد تا به چنان گناهان خود شاد و افتخار نمايد، بايستي 
بالفاصله نادم و پشيمان گردد و متألم شود از اينكه شيطان بر او غالب گشته و او از 

اي كه داروي  د از اينكه شيشهپروردگار خود دور مانده است، زيرا هر گاه بيمار شاد گرد
بيماريش در آن است، شكسته است و ناراحتي مصرف آن رهايي يافته، اميد به شفا و 

  بهبود بيماري او نخواهد بود.

  پوشي خداوند  حكم و پردهناديده  گرفتن 
  ،ديده گرفتهناپوشي و حلم و امهال خداوند متعال را  چهارم: مرتكب گناه صغيره، پرده

بزهكاري او افزون گردد و چنان پندارد كه تمكين خداوند در ارتكاب معصيتهاي گاه و هر
شود تا از مكر پروردگار  او، عين عنايت خداي متعال است نسبت به او و اين باعث مي

هاي فريفته شدن به خدايش را نداند چنانكه خداوند متعال خود  ايمن باشد و كمينگاه
  فرمايد: مي

� tβθä9θ à) tƒuρ þ’ Îû öΝÍκÅ¦à�Ρ r& Ÿω öθ s9 $ uΖç/ Éj‹yè ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 öΝßγç6ó¡ ym æΛ©yγy_ $ pκtΞöθ n=óÁ tƒ ( 
}§ø♥ Î7sù ç��ÅÁyϑ ø9   ]8/  ةالمجادل[  � #$

جهنم » كند؟ گوييم خدا ما را عذاب نمي چرا به آنچه مي«گويند:  و با خود مي«
  ».آيند و چه بدسرانجامي است براي آنان كافي است در آن درمي

  اظهار و بازگو كردن گناه
پنجم: شخص مرتكب گناه گردد، سپس آن را اظهار كند و آنچه را انجام داده بازگو 
كند و يا در انظار ديگران مرتكب گناه شود كه آن خيانتي است بر ستاري خداوند متعال 
ا كه وي را بدان پوشيده است و تحريك و بدآموزي كساني كه گناه او را بشنوند و يا آن ر

شوند و گناه صغيره را به كبيره و كبيره به  ببينند كه اين دو جنايت هم به گناه افزوده مي
و اگر تشويق ديگري در آن و وادار كردن او بر آن و مهيا گردانيدن نمايند.  اكبر تبديل مي
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اسباب براي گناه او اضافه گردد گناه چهارم خواهد شد و كار او به غايت زشتي 
  خبر است: انجامد. در مي

اهللا  ذنب قد ستره اهللا فيصبح فيكشف ستر علىحدهم أال المجاهرين يبيت إ فى(كل الناس معا
  .1يتحدت بذنبه)و 

گيرند به جز كساني كه به طور آشكار گناه  ي مردم بخشوده و مورد عفو قرار مي همه«
وي پوشانده،  كنند. مانند اين كه يكي از آنان بر گناهي كه خداوند متعال شبانه آن را بر

  »بامداد وقتي برخيزد پرده خداي را بردارد و گناهان خود را بازگو نمايد.
كند و  زيرا كه از جمله صفات و نعمتهاي خداوند اين است كه خوبي را ظاهر مي

  پوشاند، بنابراين ظاهر كردن آنچه بايستي مستور باشد كفران نعمت است. زشتي را مي
و  اگر الزاماً مرتكب گناه شدي ديگري را در آن تشويق اند: گناه مكن، و بعضي گفته

اي. خداوند در همين رابطه  ترغيب مكن كه در اين صورت مرتكب دو گناه شده
  فرمايد: مي

� tβθ à) Ï�≈uΖßϑ ø9 $# àM≈s) Ï�≈oΨ ßϑø9 $# uρ Ο ßγàÒ ÷è t/ . ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 šχρã� ãΒù' tƒ Ì� x6Ζßϑø9 $$Î/ 

šχ öθ pκ÷] tƒuρ Ç tã Å∃ρ ã� ÷è yϑø9   ]67به / تو[  � #$

دارند و از كار  مردان و زنان دو چهره همانند يكديگرند به كار ناپسند وا مي«
  ».دارند پسنديده باز مي

  و يكي از پيشينيان گفته است:
  ثم يهونها عليه) ةاعظم من ان يساعد علي معصي ة(ما انتهك المرء من اخيه حرم

يت او را كمك كند، تر از اين نيست كه در معص شكست حرمت هيچ برادري بزرگ«
  ».آنگاه گناه و معصيت را برايش آسان جلوه دهد

__________________ 

  و متفق عليه است. �حديث، از ابوهريره -1
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  و پيشوا به گناه عالم و مقتدا
گناهكار عالم باشد كه مردم بدو اقتدا كنند، پس وقتي كه چنين كسي گناه  اينكه ششم:

 را در جايي انجام دهد كه مردم او را ببينند، آن گناه كبيره خواهد بود، مانند اينكه عالمي و
ي ابريشمي پوشد و يا بر زين زرين نشيند و يا مال شبهه از حاكمان و  يا شيخي كه جامه

اميران بستاند و يا نزد حكام و پادشاهان رفت و آمد كند و با ترك انكار بر اعمال آنان، 
آنان را كمك و مساعدت نمايد و يا با زبان به ناموس و  شخصيت مردم هتاكي و 

طرف را به استخفاف و استهزا گيرد و ظره و مباحثه بدكالم باشد و دري كند و در منا پرده
يا در دانشها خود را به چيزي مشغول سازد كه مقصود از آن جز كسب جاه و افتخارات 
نباشد مانند اشتغال به علم جدل و مناظره، كه چنين گناهان مورد اسوه و الگوي مردم قرار 

ماند و  د شر او سالهاي متمادي در عالم باقي ميگيرند. حال اگر چنين دانشمندي بمير مي
چه بسا نشر هم پيدا كند. پس خوشا آن كسي كه وقتي بميرد گناهانش هم با او بميرند. و 

  فرمايد: مي �در حديث روايت شده كه پيامبر خدا

  .1وزارهم شيئا)أفعليه وزرها ووزر من عمل بها ال ينقص من  ةسيئ ة(من سن سن

باشد و  ي بدي را اساس گذارد گناه آن بر وي مي روش و طريقه هر كسي در اسالم«
گردد بدون اينكه از گناهان  شود باز به وي برمي گناه كسي كه بعد از وي مرتكب آن مي

  »مرتكبين چيزي كم شود.
  فرمايد: و خداوند متعال در اين باره مي

� Ü=çG ò6 tΡ uρ $ tΒ (#θãΒ£‰ s% öΝèδt�≈rO# u uρ �  ] / 12يس[  

  ».ر آن است كه به اعمال ملحق شود پس از گذشتن عمل و عاملو آثا«

__________________ 

  روايت كرده است. �حديث را مسلم از جرير بن عبداهللا -1
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گويد: واي بر عالمي كه مردم از او متابعت كنند، خطايي از او سر زند  مي �ابن عباس
و سپس او از آن خطا و لغزش بازگشت نمايد ولي مردم آن را از او گرفته و به اقطار و 

  اكناف انتشار دهند.
ش عالم همچون شكستن كشتي است. وقتي كه كشتي غرق اند: مثال لغز و بعضي گفته

گرداند. و در اسرائيليات روايت شده كه عالمي  شود مردمان حامل خود را هم غرق مي
كرد، پس از مدتي آن عالم توبه كرد و  ي بدعت و خرافات گمراه مي مردمان را به وسيله

مان وحي فرستاد كه به آن روزگاري در اصالح خود كوشيد. خداوند متعال به پيامبر آن ز
توانم  بخشيدم ولي چگونه مي بود، قطعا آن را مي عالم بگويد: اگر گناه او ميان من و او مي

  اند؟! او را ببخشايم كه گروهي از بندگان مرا گمراه گردانيده و به آتش جهنم وارد شده
ن دو پس روشن گرديد كه كار علما و مشايخ بسيار خطرناك و مهيب است. لذا آنا

وظيفه دارند: يكي ترك گناه و ديگري اخفاي آن، بنابراين وقتي گناه آنان در معاصي 
شود ثواب آنان هم در طاعت و عبادت چند برابر خواهد بود به  مضاعف و چند برابر مي

ي مردم هستند. و اگر عالم تجمل ننمايد و ميل به  دليل اينكه چنين كساني الگو و اسوه
اي اكتفا نمايد،  دكي از آن قناعت كند و از طعام به قوتي و از جامه به كهنهدنيا ننهد و به ان

ايشان را در آن پيروي كنند، و عالمان ديگر و عامه بدو اقتدا نمايند و مانند ثواب آنان به 
وي خواهد رسيد. در مقابل، اگر عالمي به تجمل گرايد و دنيامدار و دنيا دوست گردد 

  و كم باشند به تشبه او ميل كند.كساني كه از ا اًطبيعت
تجمل حاصل نيايد مگر به خدمت شاهان و حاكمان و جمع اموال حرام، كه در تمام 

هر دو باشد. بنابراين حركات عالمان در  سبب مي شوندهاينها آن عالم تجملگراي مقتدا 
   1 او. شكل زياد و نقصاني، آثار آن چند برابر خواهد شد كه يا به نفع او و يا به زيان

  اسباب و مالبسات ديگر در جهت بزرگ گردانيدن گناهان

__________________ 

  ) با اندك تصرفي.33-4/32نگاه: احياء علوم الدين ( -1
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سلم و شكي در آن نيست ولي الزم است كه به آن آنچه امام غزالي بيان فرموده همه م
اضافه نماييم كه در مقام گناه اسباب و مالبسات ديگري وجود دارند كه در بزرگ كردن 

  زايي دارند.گناهها و معاصي بخصوص گناهان كبيره تأثير به س
به دليل اينكه چنان گناهاني به اسباب و مالبساتي همراه هستند كه آن گناهان را بزرگ 

  گردد. گردانند و مجازات و كيفر آنها باز نزد خداوند چند برابر مي و بزرگ مي
  فرمايد: ي آن مي اي مانند زنا را در نظر بگيريم كه خداوند درباره پس وقتي گناه كبيره

� Ÿωuρ (#θç/ t� ø)s? #’oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u !$y™uρ Wξ‹Î6y™ �  ]/ 32اسراء[  
  ».و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت و بدراهي است«

يابيم كه اين گناه كبيره فاحش، زشتي و فحشاي آن با اضافه نمودن چيزهاي ديگر  مي
  شود. شوند، زياد مي كه به آن جمع مي

باشند، به اين صورت كه زناين  ن مالبسات و اضافات مربوط به زاني ميآ بعضي از
محصن (متاهل) سواي زناي عازب (مجرد) است و به همين خاطر است كه عقوبت زناي 
مجرد صد ضربه شالق است همانگونه كه در قرآن بيان شده ولي عقوبت زناي محصن 

ريح شده است. و باز زناي رجم (سنگسار) است. همانگونه كه در سنت نبوي بدان تص
پيرمرد سواي زناني جوان است كه جواني پرتوي از ديوانگي است. به همين دليل در 

  فرمايد: مي �حديث صحيح روايت است كه پيامبر
عائل ليم: شيخ زان، وملك كذاب و ألهم عذاب يزكيهم و  وال ةيكلمهم اهللا يوم القيام ال ة(ثالث
  .1مستكبر)

__________________ 

حبان در  و ابن» الكبري«) و نسائي در 1275روايت كرده است ( �ابوداود اين حديث را از ابوهريره -1

) در صحيح خود و با شرط بخاري آن را صحيح دانسته و ذهبي هم موافق 2/196صحيح خود و حاكم (

) 1167است همانگونه كه منذري (او است و ابويعلي هم آن را روايت كرده و راويان آن را موثق دانسته 

  بيان داشته است). 265:5و هيثمي (
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 - 1گويد و عذابي دردناك دارند:  وز قيامت با آنها سخن نميسه گروه خداوند در ر«
  ».فقير متكبر -3اسير دروغگو  -2پير زناكار 

  اند. اين سه گروه بدون شدت نياز، مرتكب چنان معصيتي شده
باشد مانند اينكه زن متأهل باشد كه  و بعضي از آن مالبسات مربوط به زنا شونده مي

هتك حرمت او گردد و موجب اذيت و آزار فراوان شوهر فساد زنا متوجه شوهر زن و يا 
شود، چه بسا زن از مرد زاني حامله گردد و در نهايت كودكي به كسي نسبت داده شود 

  فرمايد: مي �كه از او هم نباشد. به همين سبب پيامبر خدا
  .1زوجها) على ة(ليس منا من خبب امرأ

  »اند.از ما نيست كسي كه زني را بر شوهرش فاسد گرد«
كردار و عفيف باشد و مرد زاني ايشان را به انحراف  به ويژه هنگامي كه زن راست

كشانده باشد و چه بسا مرد زاني وسايلي اعمال نمايد تا اينكه زن در مقابل چنان عمل 
  االراده و تن بدان فحشا دهد. ضعيف

و بزرگتر خواهد و باز گناه زنا با زن شوهردار، هنگامي كه همسايه هم باشد، افزونتر 
شود، چنين مردي حارس و نگهبان اوست نه دزد و سارق عفت  شد كه چنان فرض مي

اش خيانت ورزد. عنتره با اين كه در عصر  او، چه بد مردي وقتي كه با ناموس همسايه
  گويد: جاهليت بوده مي

  يواري جاريت مأواها!) حىت  (واغض طريف ان بدت يل جاريت
بر من آشكار گردد، چشمانم را نسبت به نگاه او پايين هنگامي كه زن همسايه «
  .»ينكه منزلتش او را از من بپوشاندآورم تا ا مي

شود و به هتك ناموس او  ور مي ولي چنين مرد زاني دارد بر او غارتگرانه حمله
از كسي كه همسايه از او امنيت نداشته باشد، نفي ايمان نموده  �پردازد و پيامبر خدا مي

  است.

__________________ 

  عليه. متفق -1
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  گويد: اند كه مي يخين، مسلم و بخاري از حديث ابن مسعود روايت كردهش
  سؤال شد كدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: �از پيامبر خدا

  .هو خلقك)ن تجعل هللا ندا و أ(
  ».اينكه براي خداوند شريك قائل شوي در صورتي كه او تو را آفريده است«

  ر است؟ پيامبر فرمود:ت سؤال كننده سپس پرسيد: و ديگر كدام گناه بزرگ
  ن يطعم معك)أ ةن تقتل ولدك مخافأ(
  »اينكه فرزندت را بكشي از ترس اينكه مبادا با تو هم غذا گردد.«

  فرمود: �تر است؟ پيامبر سپس سائل پرسيد: ديگر كدام گناه بزرگ
  جارك)ةني حليلا(ان تز 

  .1»ات زنا كني اينكه با زن همسايه«
ي آنها بزرگ و  ه بزرگترين آنان را بيان نمود، هر چند همهدر ميان گناهان كبير �پيامبر

هاي شرك به خدا ظلم و ستم است ولي بزرگتر از آن همانند  عظيم هستند. تمام نمونه
قرار دادن براي خداوند متعال است در حالي كه تو را آفريده است. و قتل در حد ذات 

است كه فرزند خود را به قتل خود از بزرگترين گناهان است ولي بزرگتر از آن اين 
رساني كه فرض بر اين است، تو خود گرسنگي را متحمل كردي به خاطر سير نمودن 
كودكت و شبانه بيدار ماني تا او به خواب رود و خود را فداي او بنمايي ولي در مقابل 

 گردد، او را به قتلبا انگيزه طمع و خست و بيم اينكه مبادا مزاحم طعام و خوراك تو 
آيد ولي زنا با زن  برساني! و عمل زنا در ذات خود به عنوان يك گناه كبيره به حساب مي

همسايه كه فرض بر آن است شخص همسايه در غياب شوهر زن بايستي حافظ و نگهبان 
او گردد و امنيت ناموسي و عفتي را براي همسايه ارزاني دارد ولي در مقابل آن شخص 

  آيند. شود كه اين نوع گناهان از اكبركبائر به شمار مي زنا مي آيد با زن همسايه مرتكب مي

__________________ 

  متفق عليه. -1
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به يارانش فرمود: نظر شما راجع به زنا  �از مقداد بن اسود روايت شده كه پيامبر
چيست؟ گفتند: حرام است و خدا و پيامبرش آن را تحريم گردانيده لذا آن تا روز قيامت 

  فرمود:  �باشد. پيامبر حرام مي
  .جاره) ةن يزني بامرأأيسر عليه من أ ةرجل بعشر نسو ن يزني ال(أل
  .1»كند زنااش  همسايه با زنت كه جرمش كمتر از آن اس با ده زن زنا كند اگر مردي«

بنابراين وقتي همسايه باز از خويشاوندان زاني باشد مانند: پسرعمو، پسردايي، 
گناه و مجازات زنا با  پسرخاله، برادر، عمو و يا دائي زن همسايه باشد، در اين صورت

تر خواهد بود، زيرا چنين رحمي از سه حق  چنين كسي به مراتب بزرگتر و عظيم
حق خويشاوندي. به همين خاطر  -3حق همسايگي  -2حق اسالمي  -1برخوردار است: 

  است كه اذيت و آزار آن بسيار عظيم و خطرناك است.
از او غايب شده باشد مانند  و زنا با زني كه شوهرش به قصد اطاعت و بندگي خدا

اينكه به حج يا عمره، يا به دنبال علم و دانش، يا براي دعوت مسلمانان به سوي خدا و يا 
براي جهاد در راه خدا از منزل دور باشد، باز از لحاظ شدت عقوبت و بزرگي گناه، حكم 

اينكه زنا به  باشد؛ به دليل ي فاميل است و بلكه خطرناكتر از آن مي زنا با زن همسايه
تر و شديدتر از زنا با زن عادي است، زيرا زنا به  چنين زني از لحاظ گناه و عقوبت، عظيم

چنين زني خيانت بس بزرگي است نسبت به شوهر ايشان كه در راه طاعت خدا و مصالح 
دين و امت از منزل غايب شده است،  ولي در مقابل چنين مردي بيايد با هتك حرمت او 

به ناموس او ايشان را پاداش دهد! طبيعي است كه كيفر و جرم آن بسي عظيم و و تجاوز 
  روايت شده: �خطرناك است. و در حديث ازپيامبر خدا 

  )ةساود يوم القيامأسود من أمثل الذي ينهشه  ةفراش المغيب على(مثل الذي يجلس 

__________________ 

) و راويان آن موثق هستند، طبراني در الكبير و اوسط بيان داشته و منذري 6/8احمد در المسند (روايت  -1

  ).8/168) و هيثمي: (1521در ترغيب كتاب المنتفي (
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 مثال كسي كه به ناموس كسي كه از همسرش غايب است، تجاوز جنسي نمايد«
  .1»ور گردد اي روز قيامت به او حملههمانند اين است كه ماري از ماره

  فرمايد: مي �و در حديث صحيح از بريده روايت شده كه پيامبر خدا
مهاتهم! ما من رجل من القاعدين يخلف رجال أ ةالقاعدين كحرم علىنساء المجاهدين  ة(حرم

 ضىير  حتىفيأخذ من حسناته ما شاء  ةلقيامال وقف له يوم اإهله فيخونه فيهم أمن المجاهدين في 
  فقال: فما ظنكم؟!) �لينا رسول اهللاإثم التفت 

نشيناني كه روي عذري با مجاهدان بيرون  حرمت زنان مجاهدين بر قاعدين (خانه«
 يباشد. هيچ مردي از قاعدين نيست كه سرپرست اند) مانند حرمت مادرانشان مي نرفته

را نموده باشد و سپس با ناموس آن مرد مجاهد خيانت  ي مردي از مجاهدين خانواده
ايستانند و از نيكها و حسنات  ورزد مگر اينكه در روز قيامت او را در برابر آن مجاهد مي

نمايد تا آنگه كه راضي گردد و  آن مرد خائن هر چه بخواهد به اذن خداوند دريافت مي
  »مان شما چيست؟!به سوي ما نگاهي افكند و فرمود: گ �سپس رسول خدا

يعني پندار و نظر شما راجع به كسي كه بخواهد از حسنات دشمنش دريافت نمايد 
بايد چگونه باشد آن هم در روزي كه مردم بيشتر از هر موقعي به افزايش حسناتشان 

آيد و هيچ فرزندي نيز  باشند، در روزي كه هيچ پدري به كار فرزندش نمي نيازمندتر مي
  اهد آمد؟ و در روايت نسائي در حديث اين عبارت اضافي را دارد:به كار پدرش نخو

  (أترون يدع له من حسناته شيئًا؟!)
  2»اي براي او باقي بگذارد؟ پنداريد كه هيچ حسنه آيا مي«

__________________ 

  الباني و آنرا حسن گفته است. ]2405صحيح الترغيب [ -1

 »هلهأخان غازياً يف من «) نسائي در جهاد باب 2496) ابوداود (1797روايت از مسلم در اماره ( -2

)6/50 -51.(  
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گناه مانند آن و يا بدتر از آن، گناه كسي است كه با يكي از محارم خود مانند، خواهر، 
ه عقوبت و جرم آن به مراتب بيشتر و خطرناكتر است ي خود زنا كند ك عمه و يا خاله

زيرا فرض بر اين است كه شخص حافظ و پاسدار ناموس چنين كساني باشد و با كساني 
كه قصد تجاوز با هتك حرمت آنان دارند، به جنگ و نبرد پردازند نه اينكه خود با آنان 

پدر، زن پسر،  رزن، زنتجاوز ناموسي نمايد! و محارم ازدواجي مانند، مادرزن، خواه
  همانند محارم نسبي است.

و تمام گناهان خصوصاً گناهان كبيره به اقتضاي مكاني كه گناه در آن واقع شده چند 
برابر بزرگ و عظيم خواهند شد مانند ارتكاب گناه در خاك حرم، كه مجازات گناهان در 

رابر خواهد شد كه اين آن چند برابر خواهند شد همانگونه كه ثواب حسنات در آن چند ب
عين عدالت است، زيرا خداوند همانگونه كه پاداش زنان پيامبر را وقتي خاضع و تسليم 
خداوند باشند و اعمال نيك انجام دهند چند برابر گردانده است عقوبت و مجازات آنان 

  چند برابر كرده است. را باز وقتي كه مرتكب عمل فاحشي گردند 
شوند برحسب زمان هم چند برابر  رحسب مكان چند برابر ميو همانطور كه گناهان ب

خواهند شد مانند اينكه كسي در ماههاي حرام زنا كند كه گناه آن بسيار شديد است زيرا 
  فرمايد: ي ماههاي حرام مي كه خداوند متعال درباره

� š� Ï9≡sŒ ß Ïe$!$# ãΝÍhŠ s)ø9 $# 4 Ÿξsù (#θßϑÎ=ôà s? £Íκ� Ïù öΝà6 |¡à�Ρr& �  ]36به/تو[  

  ».اين است آئين استوار پس در اين ماهها(ماههاي حرام) بر خود ستم نكنيد«
در تمام ماهها ظلم بر نفس حرام است ولي در ماههاي حرام، ظلم بر نفس چند برابر 

  باشد. حرام مي
و نمونه ديگر گناه در ماه رمضان است كه خداوند متعال روزه را در روزهاي آن 

گرايي  قيام شبهاي آن را مستحب گردانيده است، و فحش و بيهوده �واجب و پيامبر خدا
در آن ماه را نهي فرموده است. پس مسلمان در ماه رمضان آرزوهاي نفساني و معاشرت 
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كند در حالي كه چنين كسي  جنسي با همسر خود را به خاطر اطاعت پروردگار ترك مي
  كند؟! خود با يك زن بيگانه زنا ميدر اين ماه به خاطر اطاعت از شيطان و هواي نفساني 

 �مستي را نزد عمربن خطاب شخص  به همين خاطر بود هنگامي كه در ماه رمضان 

حد مستي را به سبب اينكه ماه رمضان را هتك حرمت نموده بود  �آوردند. و عمر
افكني  جاري نمود، بيست تازيانه بر حد شرعي افزود و به او گفت: خود را به مستي مي

  الي كه كودكان ما در اين ماه، روزه دارند؟!در ح
الحجه كه ثواب حسنات در آن روزها به ويژه در روز عرفه،  ي اول ذي و يا مانند دهه

شود، و همچنين در اوقات نمازها و هنگام شنيدن اذان و اوقات اجابت دعا  چند برابر مي
  شود. و امثال آن، كه انجام گناه در چنان مواردي عقوبتش مضاعف مي

عقوبت گناه به خاطر انجام خود گناه است و همانگونه كه غزالي بيان داشته اهي و گ
كه  �است، چند برابر خواهد شد مانند استمرار و تكرار بر يك گناه كه در قول پيامبر

» تزاني«عبارت » ات استمرار عمل فحشاء با زن همسايه): «جارك ةأّن تزاني حليلفرمايد: ( مي
  و يا دو بار نيست بلكه منظور دوام عودت و تكرار آن است. منظور يك بار

آشكار همانگونه كه حديث صحيح روايت  و يا مانند ارتكاب گناه به صورت علني و 
  شده كه:
  .ال المجاهرين)إ فىمتي معاأ(كل 

  »شوند به جز تظاهركنندگان همه امت در رابطه با گناه بخشوده مي«
س مجازات زنا را به خاطر تظاهر و تجاهر به آن به همين دليل است كه شارع مقد

ي حد بر زناكار، چهار شاهد  قرار داده، از اينرو شريعت اسالمي براي اثبات زنا و اقامه
ي ميل در مكحله و يا قلم در  عادل (كه عمل جنسي را با چشم خود همانند مشاهده

نيز قلم صحت بر آن المي نظور داشته همانطور كه فقيهان اسدوات ديده باشند) را م
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اند. و اثبات چنين گناهي به صورت عادي حاصل نخواهد شد مگر اينكه دو شخص  نهاده
  زناكار مجاهر به فسق باشند و توجهي ننمايد كه آيا مردم آن را در حال زنا ببيند يا نبينند.

فرمايد:  مي �كنند كه پيامبر روايت مي �، بزار و بيهقي از حديث ابن عمرابن ماجه
في  ةعوذ باهللا أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشأذا ابتليتم بهن و إيا معشر المهاجرين، خمس خصال (

وجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين ال فشا فيهم الطاعون واألإيعلنوا بها  حتىقوم قط 
  تا پايان حديث) ...مضوا

برم  از خدا پناه مي اي گروه مهاجرين، پنج صفت هستند هرگاه به آنان مبتال شديد (و« 
هر قومي كه عمل فحشا را آشكارا  -1كه بدانان مرتكب شويد) اينگونه مجازات دارند: 

در ميان خود رواج دهند، بيماري طاعون و بيماريهاي ديگري كه در ميان پيشينيان سابقه 
  »نداشته است در ميان آن قوم منتشر خواهد شد... تا پايان حديث.

گردد) به مجازات سختي  كار (كه شامل زنا و عمل قوم لوط ميي فحشاي آش به وسيله
اي در گذشتگان نداشته به ويژه  در اين دنيا از قبيل طاعون و بيماريهاي ديگري كه سابقه

هم » طاعون سفيد«ي آن ناتوانند و بدان  كه پزشكان امروزي از معالجه» ايدز«بيماري 
  گويند، دچار خواهند شد. مي

  فرمايد: مي �روايت شده كه پيامبر خدا �سعودو در حديث ابن م
  .1)حلوا بأنفسهم عذاب اهللاأال إالربا ما ظهر في قوم الزني و (
گردد مگر اينكه عذاب خدا را  در ميان هيچ گروهي عمل زنا و رباخواري ظاهر نمي«

  »اند. بر خود مباح داشته
ربا در ميان آن گردد كه اعمال قبيح زنا و  عذاب خدا هنگامي بر قومي جاري مي

آشكار و شايع گردند كه آشكار  شدن و شيوع اعمال زنا و ربا خود گناه ديگري است 
  عالوه بر اصل گناه.

__________________ 

گويد: اسناد آن صحيح است و ابويعلي با سند جيد آن را روايت  روايت احمد در المسند و شيخ شاكر مي -1

  ).4/18كرده به نقل از هيثمي (
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و گناه بدتر از اعالن و افشاي زنا، ارتكاب زنايي است كه به صورت غصب و تجاوز 
مان عدواني و در راستاي تهديد با سالح و نيرو صورت گيرد همانگونه كه بعضي از حاك

هاي مستضعف كه  ي دختران خانواده طاغوت، قدرتمندان ظالم و ثروتمندان بدكار درباره
دهند و يا همانند بعضي بدكاراني كه در مسير  مالك هيچگونه توان و نيرو نيست انجام مي

و با آنان كنند  پردازند و با چوب و چماق آنان را سوار ماشين خود مي ربايي مي راه به زن
دهند و پس از آنكه گوشت آنان را خوردند، مانند استخوان  نا را انجام ميعمل زشت ز

اند كه مجازات  كنند و بسياري از دانشمندان معاصر فتوا داده خاصيت آنان را پرت مي بي
  دهيم. چنين كساني قتل است و ما اين نظريه را ترجيح مي

اي مثال قتل يكي از ي غير آن هم صادق است بر آنچه درباره زنا گفته شد، درباره
تر از قتل مسلمان  مهلكات و گناه بزرگي است ولي گناه قتل مؤمن صالح شديدتر و عظيم

باشد. و باز قتل مسلمان دعوتگر نزد خداوند از قتل مسلمان  عاصي و يا غيرصالح مي
  فرمايد: عادي بسيار شديدتر است همانطور كه خداوند متعال مي

� ¨βÎ) t Ï% ©!$# šχρã� à�õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθ è=çG ø) tƒuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Î� ö�tó Î/ 9aY ym 

šχθè=çGø) tƒuρ šÏ% ©!$# šχρ ã� ãΒù'tƒ ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ο èδ÷�Åe³t7sù A># x‹ yèÎ/ 

AΟŠÏ9 r& �  ]/ 21آل عمران[  

كشتند و مردماني كساني را كه به آيات اهللا كفر ورزيدند و پيامبران را بناحق مي «
دادند، به عذابي دردناك رساندند كه به عدالت و دادگري فرمان ميقتل مي را به

  ». مژده بده
گناه، از قتل بزرگتران شديدتر است همانگونه كه قرآن بر زبان  و باز قتل كودكان بي

  گويد: موسي به عبد صالح مي

� |Mù=tG s% r& $ T¡ ø�tΡ Oπ§‹Ï. y— Î�ö� tóÎ/ <§ø� tΡ ô‰ s)©9 |M÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© # [� õ3 œΡ �  ]/47كهف[  
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گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي؟ واقعاً كار  آيا شخص بي«
  ».ناپسندي مرتكب شدي

و باز قتل فرزندان كودك بسيار ناپسند و گناه بس عظيمي است، زيرا شامل قتل و 
ايت قطع رحم است و هر گاه فرزندان به خاطر فقر و تنگدستي به قتل رسانده شوند جن

  فرمايد: تر خواهد بود، همانگونه كه خداوند متعال مي آن بسيار عظيم

� ¨β Î) öΝßγn=÷Fs% tβ%Ÿ2 $\↔ôÜ Åz #Z�� Î6x. �  ]/ 31اسراء[  
  ».كشتن آنان پيوسته زشت و بدراهي است«

ي زنده به گور كردن آنان باشد، همانگونه كه در  و هر گاه قتل فرزندان به وسيله
شد، در اين صورت گناه و جرم آن  ان چنين عملي انجام ميي جاهليت با دختر دوره

  باشد. بسيار قبيح و شنيع مي

� # sŒÎ)uρ äο yŠ…â öθ yϑø9 $# ôMn=Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r' Î/ 5=/Ρ sŒ ôMn=ÏG è% �  ]/9- 8التكوير[  
هر گاه از آن دخترك زنده بگور شده سؤال شود: به كدامين گناه كشته شده «

  ».است؟
ريد كه تمام آن حرام است ولي بايد دانست گناه آن متفاوت به گناهي مانند دروغ بنگ

يابد: دروغ شاهان و اميران  است و به وسيله اسباب و وسايل ديگر، بزرگ و شدت مي
بيشتر موجب خشم خداوند متعال است. و در حديث نبوي روايت شده است كه يكي از 

و از عذاب دردناك  نمايد سه گروهي كه خداوند در روز قيامت توجهي به آنان نمي
  رهايي نخواهند يافت، پادشاه دروغگوست.

و از آن جمله است دروغ در گواهي دادن، زيرا كه باعث از بين رفتن عدالت، و تباهي 
حقوق ديگران و كاشتن بذر فساد در جامعه خواهد شد. حديث متفق ميان مسلم و 

  بخاري آن را از گناهان كبيره به  شمار آورده است.
روغ گفتن همراه با سوگند كه چنين حالتي به عنوان اهانت به نام خدا و سوگند و يا د

شود، به عالوه تباهي اموال، خونها و ناموسهاي مردم را در بردارد. به همين  به او تلقي مي
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گويند به دليل  »موسغ«خاطر است كه سوگند دروغين را سوگند فاجره و يا سوگند 
برد و در قيامت او را به سوي آتش  وي گناه فرو مياينكه صاحبش را در دنيا به س

خوابها: مورد آيد. و از آن جمله دروغ گفتن در  اندازد و از گناهان كبيره به حساب مي مي
اينكه شخصي چيزي را در خواب ببيند و چيز ديگري را با دروغ به مردم بگويد: 

ردازد پردازي بپ ه دروغهمانگونه كه در حديث صحيح بيان شده كه در مورد خواب خود ب
  درباره چيزهايي كه در انحراف و تشويش افراد امت تأثير داشته باشد.

ي اختراع و جعل احاديثي كه  به وسيله �و بزرگتر از آن دروغ بستن بر پيامبر خدا
  روايت شده كه: �پيامبر آنها را نگفته باشد كه به روايت تواتر از پيامبر خدا

  مقعده من النار) أمن كذب علي متعمدا فليتبو  ،حدأ یعلن كذبا علي ليس ككذب إ(
دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر ديگري نيست، هر كه به عمد بر من دروغ «

  »بندد جايگاهش را در آتش جهنم آماده كند.
چنانچه  است ين دروغ؛ دروغ بستن به اهللا متعال و يا ادعاي پيامبري نمودنو بزرگتر

  مايد:اهللا تعالي مي فر

� ô tΒuρ ãΝn=øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u� tIøù $# ’ n?tã «! $# $ ¹/É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% z Çrρ é& ¥’n< Î) öΝs9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹s9 Î) Öó x« 

tΒuρ tΑ$ s% ãΑÌ“Ρ é'y™ Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!   ]93انعام/[  � #$

و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا بگويد: (به من وحي «
كه چيزي به او وحي نشده باشد و يا بگويد: بزودي مانند آنچه را شده) در حالي 

  ».كنيم! خدا نازل كرده است، نازل مي
ي اسباب و مالبسات مختلف قابليت و  يابيم كه تمام گناهان به وسيله بنابراين در مي

پذيرايي بزرگ و بزرگ شدن را دارند كه گناه و عقوبت آنها نزد خداوند مضاعف و چند 
  شود. ميبرابر 
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  مكّفرات گناهان

از فضل و رحمت خداوند متعال بر ما اين است كه او آگاه به ضعف ماست همانگونه 
  فرمايد: كه مي

� t, Î=äzuρ ß≈|¡Ρ M}$# $ Z�‹Ïè |Ê �  ]/ 28نساء[  
  ».انسان ناتوان آفريده شده است هماناو «

سرشته شده او را به  اي كه انسان بر آن متعال آگاه است بر اينكه ضعف و ناتواني اهللاو 
كشاند همانگونه كه پدر اول انسانها، آدم را بدان كشانيد. و از  سوي گناه و معصيت مي

اينجاست كه خداوند متعال فرصتهايي را براي پاك گرداندن خود از چرك و كثافتهاي 
را  معنوي زدودن گناهاناين گناهان و معصيتها، براي ما فراهم ساخته است و حمامهاي 

ي ما را مغلوب  ي ما فراهم آورده تا خود را از خطاها شستشو دهيم، خطاهايي كه ارادهبرا
ترتيب  نموده و بدينرنگ  هاي نفساني كم هاي ديني را مقابل انگيزه خود ساخته و انگيزه

  شيطان بر نفس ما چيره گشته است.
ان گناهكار، اهللا مكفرات را به جويها و رودها تشبيه نموده كه انس ابن قيم ـ رحمه

دهد تا به كلي از تمام چركها  گناهان خود را يكي پس از ديگري در آن رودها شستشو مي
  و كثافتها پاك و تمييز گردد.

كنند.  اند و به جاي پاك گرداندن، انسان را آلوده مي ها آلوده گشته در عصر ما، رودخانه
د تا آنجا كه كارشناسان بهداشت ريزن زيرا بيشتر فضالت، اشغالها و كثافتها را در آنها مي
  اند. محيط ما را از استعمال آبهاي آنها جدا برحذر داشته

به همين خاطر ترجيح دادم لفظي را بكار گيرم كه بيشتر منظور ما را در بر داشته 
  نمايد. است كه انسان براي نظافت و پاكيزگي از آن استفاده مي» حمام«باشدكه آن لفظ 

ي و پاكيزگي معنوي به مراتب بيشتر از پاكيزگي و تميزي جسماني نياز انسان به تميز
  است.
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آن قطعاً دامنگير انسان خواهند شد و به ندرت انسان از بعضي از خطاها و گناهان 
امروز از آنها محفوظ مانده باشد فردا به دام خواهد ماند و اگر خطاها و لغزشها در امان 

در ميان مخلوقات است و سنت الهي هيچگاه تغيير آنها خواهد افتاد و اين يك سنت خدا 
  آدم خطا سر خواهد داد. نخواهد كرد، و از هر بني

حمامهاي معنوي در اختيار هر انساني قرار گرفته است كه بعضي از آنها روزانه است 
مانند نمازهاي پنجگانه و بعضي هفتگي است مانند نماز جمعه و بعضي ماهانه است مانند 

) هر ماه و بعضي ساليانه است مانند 15، 14، 13در ايام البيض (روزهاي روزه گرفتن 
ي حج كه يك بار درعمر  روزه ماه رمضان و بعضي در طول عمر است مانند انجام فريضه

باشد و بعضي در ارتباط با شرايط و مالبسات است مانند: هجرت و  انسان واجب مي
ته بر روي ما باز است مانند توبه و جهاد. و باب بعضي از آن حمامهاي معنوي پيوس

  استغفار و همچنين ياد خدا و عبادات مستحب.
و ما در صفحات آينده به ذكر اين مكفرات و يا حمامها خواهيم پرداخت تا هر كسي 

ي توابين و  كه به گناه آلوده شده است خود را در آن حمامها شستشو دهد تا در زمره
  ار جهان هستند.پاكيزگان درآيد كه محبوب پروردگ

  حمام توبه - 1
و نخستين حمام براي گناهكار توبه است كه از مهمترين ثمرات آن تكفير سيئات 

سازد. همانگونه پذيرش اسالم، آثار  مغفرت گناهان است. توبه گناهان گذشته را نابود مي
  فرمايد: ي قرآن كه مي برد. به دليل آيه كفر و جاهليت را به كلي از ميان مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθ ç/θè? ’n< Î) «! $# Zπ t/öθ s? %�nθ ÝÁ ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïe�s3ãƒ 

öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ öΝà6 n=Åz ô‰ ãƒuρ ;M≈̈Ζy_  �  ]/8تحريم[  
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ايد به درگاه خدا توبه راستين كنيد اميد است كه  اي كساني كه ايمان آورده«
  ».ز شما بزدايد و شما را وارد باغهاي بهشتي كندپروردگارتان بديهايتان را ا

  .1(التائب من الذنب كمن ال ذنب له)

  »كسي كه از گناه توبه كند انگار گناه از او سر نزده است«
و همانگونه كه قبالً بيان شد انسان بايستي نسبت به تو به استمرار و دوام داشته باشد 

وبه را تكرار نمايد و از رحم خداوندي و هرگاه گناه توسط او تكرار شد بالفاصله ت
  كسي از رحم خداوند نااميد نخواهد شد. هيچگاه مأيوس نگردد كه جز گروه كافران هيچ

آمد و گفت: اي پيامبر  �مردي نزد پيامبر«كند كه  حاكم از عقبه بن عامر روايت مي
شود. مرد  فرمود: بر او نوشته مي �شود! حضرت ، هر كدام از ما مرتكب گناه مي�خدا

ي  گيرد و توبه فرمود: مورد بخشش قرار مي �پردازد. حضرت گفت: سپس به استغفار مي
  نمايد. شود. مرد گفت: دوباره به گناه عودت مي او پذيرفته مي

كند.  شود. مرد گفت: سپس از آن استغفار و توبه مي حضرت فرمود: بر او نوشته مي
شود  پذيرد. و خداوند ملول نمي اش را مي توبه بخشايد و فرمود: خداوند او را مي �پيامبر

  2 »شويد. كه ثوابش را از شما قطع كند و اين شماييد كه خسته مي
 :3...)خياركم كل مفتن تواب( :گفت روايت كرده است كه مي �ابن ابي الدنيا از علي

شوند  گناه ميگيرند ومرتكب  در آزمايش گناه قرار مي اند كه گاهگاه بهترين شما كساني«
پرسيد: اگر به گناه بازگردد؟ در  �يكي از علي». كنند و يك بار و چند بار از گناه توبه مي

__________________ 

و حافظ ابن حجر به  �) ابن مسعود4/210)، ابونعيم (10281)، طبراني (4250روايت از ابن ماجه ( -1

ن حديث را حسن قرار داده است همانگونه كه در كتاب (المقاصد الحسنة) تأليف سخاوي چند دليل اي

  بيان داشته است. 152صفحه 

) هر چند در سند او عبداهللا 1/59حاكم با شرط شيخين آن را صحيح دانسته و ذهبي موافق با اوست ( -2

  بن صالح كاتب ليث وجود دارد و در حفظ او حرفهاست.

  ار قبال شرح داده شده است.حكم اين گفت -3
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پردازد. بار ديگر از ايشان سؤال شد: اگر باز به  جواب گفت: به استغفار خدا و توبه مي
  پردازد. جواب داد: به استغفار خدا و توبه مي �گناه برگردد؟ علي

گردد؟ جواب  اش بخشوده مي ا كي گناه او بخشوده و توبهو باز از ايشان سؤال شد ت
  »داد: تا شيطان از او مأيوس و نااميد گردد.

گويد: اگر كسي توبه كند و سپس توبه را نقض نمايد و بار ديگر به گناه  امام غزالي مي
عودت نمايد بايستي شتابان به سوي توبه بازگردد كه شايد قبل از اينكه بار ديگر به گناه 
مرتكب شود اجل مرگ او را فرا رسد و بار سوم و چهارم همين مفهوم را بيان دارد و 

ي خود قرار داده است توبه و  همانگونه ارتكاب شدن به گناه را يك بار و دو بار حرفه
تر ماند و  ي از گناه ناتوان ي خود سازد مبادا كه توبه بازگشت به توبه را شغل و حرفه

را در خود راه ندهد كه بدان وسيله شيطان او را از توبه بازدارد هيچگاه يأس و نوميدي 
  .1باشد كه توبه تنها دليل خير مي

  حمام استغفار - 2
آيد بلكه اگر  حمام دوم همانا استغفار است كه به عنوان مكمل توبه به  شمار مي

با هم  باشد و به همين خاطر است كه توبه و استغفار راست گويد، خود استغفار، توبه مي
گردند و اگر يكي از آن دو به تنهايي بيان شود همانگونه كه بيان شد معنا و مفهوم  بيان مي

  ديگري را هم در برخواهد داشت.
  گفت: هنگامي كه اين آيه نازل گرديد: از انس روايت شده كه مي

� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒ uρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ —%!$# āω Î) ª!   ]135آل عمران/[  � #$

__________________ 
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آورند  و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مي«
  ».آمرزد خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي و براي گناهانشان آمرزش مي

  1 افتاد. شيطان ملعون به گريه

گفته است: براي گناهكاران اين آيه از دنيا و آنچه در آن است، بهتر  �ابن مسعود
  2 است.

گفت:  مي �بيان داشته كه ابوهريره» جامع العلوم والحكم«عالمه ابن رجب در كتاب 
گردم و توبه  كنم و روزي هزار بار به سوي او بازمي من از خداوند متعال طلب مغفرت مي

و ديه را به آنچه در مقابل گناهان گيرند تعبير نموده . 3ي من است آن مقدار ديهكنم و  مي
  است.

  گفته است: كعايشهام امومنين 
  .4)لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً  بىطو (
  »اش اسغفار فراوان باشد. خوشا به حال كسي كه در كارنامه«

استغفار فراوان اي خوشايندتر از  ابوالمنهال گفته است: براي انسان در قبر هيچ همسايه
  نيست.

  گفت: روايت شده كه مي �خالصه، داروي گناهان، استغفار است، و از ابوذر
  .5ن لكل داء دواٌء الذنوب، االستغفار)إ(
  ».هر دردي را دارويي است و همانا داروي گناهان، استغفار است«

__________________ 

  ).2/326ي (الدر المنثور) سيوطي ( روايت از عبدالرزاق و عبدبن حميد و ابن جرير بنا به گفته -1

  عين مرجع قبلي و آن را به ابن منذر نسبت داده است. -2

  .1/383: ةالحلي -3

) از حديث عبداهللا بن 455عمل اليوم والليله («) نسايي در باب 3818، ابن ماجه (10/359الحلية،  -4

  گفته است اسناد آن صحيح است.» الزوائد«بطريق مرفوع و همانگونه كه بوصيري در  �يسر

  بطريق موقوف و آن را صحيح دانسته و ذهبي موافق اوست. �) از ابوذر4/242روايت از حاكم ( -5
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ر است لذا كسي كه اند: عالج قطعي از گناهان، گريه و استغفا بعضي ديگر گفته
  احساس كند گناهانش بيشتر است بايستي استغفار و بازگشتش به سوي خدا بيشتر باشد.

گويد: من مرتكب چهل و اندي گناه شده بودم براي هر كدام از آنها  رياح القيسي مي
  .1صدهزار بار استغفراهللا گفتم

ز سي و شش خطا بعضي از زمان بلوغ گناهان خود را محاسبه و شمارش نمودند كه ا
و لغزش تجاوز نكرد وبراي هر لغزشي صدهزار بار استغفراهللا گفتند و براي هر لغزشي 
هزار ركعت نماز ادا نمودند و با وجود آن باز خود را از قهر و عذاب خداوند ايمن 

  ي ما پذيرفته نشود. گفتند بيم داريم از اينكه توبه دانستند و مي نمي
ا باعث شرمندگي نيست كه يكي از ما از گناهانش توبه به حسن بصري گفته شد، آي

كند، سپس دوباره مرتكب چنان گناهاني شود و دوباره توبه كند. در جواب گفت: شيطان 
دوست دارد با اين شيوه بر شما غالب گردد لذا هيچگاه از استغفار و توبه روگردان 

به دنبال گناه توبه از گفت: چنين حالتي  نشويد. و از ايشان روايت شده است كه مي
  كند. اخالق مؤمنان است يعني انسان مؤمن هرگاه مرتكب گناهي شود از آن توبه مي

هر كدام از شما به كارهاي «اي بيان داشت:  در خطبهعمر بن عبدالعزيز رحمه اهللا 
خوبي پردازد خدا را شكر كند و هر كدام از شما كارهاي بدي انجام دهد از خداوند 

و توبه كند كه براي هر گروهي از مسلمانان الزم است آنچه را خداوند بر طلب مغفرت 
گفت: اي  و در روايت ديگري از او بيان شده كه مي نان قرار داده انجام دهند.آي  ذمه

مردم اگر كسي دچار گناهي شد از خداوند طلب استغفار كند و اگر دوباره مرتكب گناه 
كند و اگر باز هم مرتكب گناه شد از خداوند طلب شد باز از آن گناه استغفار و توبه 

شود  صادر مي گناهآمرزش و توبه كند زيرا انسان قابل خطا و لغزش است و گاهي از او 
  بنابراين هالك و بدبختي شامل كساني است كه بر گناه اصرار داشته باشند.

__________________ 
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د داد، و اين بدين معناست كه بنده گناهاني را كه بر او مقدر شده انجام خواه
  فرمايد: مي �همانگونه كه پيامبر خدا 

  .1)ةمحال ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ال علىكتب (
  ».بر انسان سهمي از زنا مقدر شده لذا بناچار مرتكب آن خواهد شد«

ولي خداوند خالصي و گشايشي براي او در ارتباط با آن گناهان قرار داده است كه 
نمايد و اگر بر گناهان اصرار ورزد  ند گناهان او را محو مياگر توبه واستغفار كند خداو

  قطعاً هالك خواهد شد.
...  اللهم اغفرلي«گفت: پسرم، زبانت را با  روايت شده كه به پسرش مي �و از لقمان

روز ساعاتي را دارد كه درخواست هيچ  عادت ده زيرا خداوند در شبانه» خديا مرا بيامرز
  خواهد شد.سائلي در آن ساعات رد ن

هايتان در مسير راهتان و در كوچه و بازارتان  گويد: در منازلتان، بر سر سفره حسن مي
دانيد مغفرت خداوند در چه  در مجالستان هر جا هستيد، زياد استغفار كنيد كه شما نمي

  موقعي نازل خواهد شد.
وع از از ابن ابي الدنيا در كتاب (حسن الظن) با سند ضعيف حديثي به طريق مرف

  فرمود: مي �روايت شده كه پيامبر �ابوهريره
ن لك ربا خالقا، اللهم أني ألعلم إالنجوم فقال:  إلىالسماء و  ىلإنظر  ذإبينما رجل مستلق (
  .)له لي فغفر اغفر

كرد و گفت: يقين دارم كه  مردي به پشت افتاده به سوي آسمان و ستارگان نگاه مي«
  »مرا بيامرز، خداوند ايشان را آمرزيد.براي شما آفريدگاري هست، خدايا 
داد روزي به  گفت: مردي كه كارهاي بدي را انجام مي و از مورق روايت شده كه مي

آوري نمود و به قفا روي آن درازكش شد و گفت:  صحرا رفت، مقدار خاكي را جمع

__________________ 

) از حديث 2152) و ابوداود (2675) و مسلم (6612) و (6243اي از حديث بخاري است ( پاره -1

  .�ابوهريره
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كه  دانست او را پروردگاري است خدايا گناهانم را بيامرز. اين بدان خاطر بود كه مي
  تواناي مغفرت و يا عذاب او را دارد، پس خداوند او را بيامرزيد.

كند: روزي مرد بدكاري اعمال خود  از مغيث بن سمي روايت مي 1»الحليه«ابونعيم در 
را به ياد آورد و گفت: خدايا مرا بيامرز، خدايا مرا بيامرز، سپس آن مرد فوت كرد و 

  خداوند او را مورد بخشش قرار داد.
گويد: هر كسي گناهانش بيشتر باشد و يا احساس كند كه بيشتر  مه ابن رجب ميعال

است چه بسا دست به دامان كساني كه گناهانشان كمتر است، بشود و از آنان التماس و 
كرد كه براي او نزد خداوند  از كودكان درخواست مي �درخواست استغفار نمايد. عمر
به كودكان  �ايد! و ابوهريره ا مرتكب گناه نشدهگفت شم طلب مغفرت كنند و به آنان مي

كردند و  را بيامرز، آنان براي او دعا مي �گفت: بگوييد: خدايا ابوهريره كاتب، مي
  گفت. ابوهريره به دنبال دعاي آنان آمين مي

وار بر در منازل پوسته برود و بگويد: مرا  گويد: اگر مردي مسكين بكر مزني مي
كه او را مورد بخشش قرار خواهند داد، پس چگونه خداوند ببخشاييد، طبيعي است 

  ؟ديوس و نااميد خواهد كرامتعال طارق الباب خود را م
اگر كسي گناهان و سيئاتش آن چنان زياد باشد كه حساب و شمارش آنها از دستش 

؛ زيرا او را خواهى بخشيد رفته باشد، با هم بايد از خداوند درخواست آمرزش نمايد
غفار و آگاه به گناهان اوست كه هر چيزي نزد خداوند قابل احصا و شمارش خداوند 

  فرمايد: است، همانگونه كه مي

� tΠöθ tƒ ãΝßγèWyè ö6tƒ ª! $# $Yè‹ÏΗsd Οßγã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ (# þθè=Ïϑtã 4 çµ9|Á ôm r& ª! $# çνθÝ¡ nΣuρ �    

  ]6مجادله / [  
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اند آگاهشان  چه كردهانگيزد و به آن ي آنان را برمي روزي كه خداوند همه«
گرداند، خدا كارهايشان را برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش  مي

  ».اند كرده
نت عالم أنك إستغفرك لما تعلم أعوذ بك من شر ما تعلم و أسألك من خير ما تعلم و أ(

   .1الغيوب)

خود بدان داني خواستارم و از بدترين چيزي كه  خدايا از تو بهترين آنچه را خود مي«
ي  نمايم كه تو آگاه به همه داني استغفار مي برم و از تو نسبت به آنچه مي آگاهي پناه مي

  »اسرار نهاني هستي.
  اند: و در اين باره گفته

  اهللا ن الشقي لمن ال يرحمإ  اهللا مما يعلم اهللا استغفر  
  كل مسي ولكن يحلم اهللا  حلم اهللا عمن يراقبهأما  

  2لمن كف عما يكره اهللا بىطو   ان من زللفاستغفراهللا مما ك
داند. بدبخت كسي است كه خداوند  كنم از آنچه او مي از خداوند طلب بخشايش مي

  به او رحم نكند.
ارند و ككند. همه گناه خداوند چه با حلم است نسبت به كسي كه او را مراقبت نمي

  حلم و صبر خدا فراوان است.
ايت طلب آمرزش كن. خوشا به حالي كسي كه از از خداوند متعال درباره ي لغزشه

  نافرماني خدا دوري كند.

__________________ 

) و حاكم: 1974) و ابن حبان آن را صحيح دانسته است (3407، ترمذي (1/125روايت از احمد:  -1

  و ذهبي آن را تأييد نموده است. 1/508

  .416-1/415الحكم: جامع العلوم و  -2
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  حمام حسنات و طاعات - 3
شويد حمام حسنات و طاعات است.  حمام سوم كه گناهكار در آن گناهان خود را مي

  فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

� ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9   ]114هود /[  � #$
  ».برد نيكها، بديها را از بين مي«     

  در وصيت خود به ابوذر فرمود: �همانطور كه پيامبر
  تمحها) ةالحسن ة(واتبع السيئ

  »به دنبال بدي، نيكي كن تا بدي را از ميان برد.«
بيان داشتيم و گفتيم كه » مقومات توبه«و ما به طور اجمال اين موضع را در مبحث 

ئات، انجام نقيض و  ضدآنها و نيكيهايي از جنس همان سيئات نظر امام غزالي در محو سي
است. و در اين باره مثالهايي بيان داشتيم. در اينجا با تفصيل بيشتر به حسنات و طاعاتي 

پردازيم همانگونه كه وقتي  زدايد مي كه نور آنها تاريكيها و ظلمات گناهان و معاصي را مي
  زدود. خورشيد طلوع كند تاريكي شب را خواهد

  توحيد و رهايي از شرك
ي  ي حسنات و پايه س فهرست حسنات، توحيد است كه آن باالترين مرتبهادر ر

كافي » ربوبيت«و » خالقيت«ي مؤمن توحيد  طاعات و عبادت خداست. و براي بنده
است به اين » الوهيت«نمودند. بلكه منظور  نيست زيرا كه مشركان عرب بدان اعتراف مي

را پرستش نكند كه اين همان توحيدي است كه خداوند در كتابهاي  معني جز خدا
  آسماني بدان دستور داده و پيامبرانش را براي انجام و اجراي آن ارسال نموده است:

� !$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š� Î=ö6s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβρ ß‰ ç7ôã $$ sù �  ]25اء /انبي[  



    

  297    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

و پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه خدايي جز «
  ».من نيست پس مرا بپرستيد

ي آمرزش گناهان است چرا كه شرك  ي توحيد و رهايي از شرك مهمترين وسيله اقامه
  فرمايد: باشد. همانگونه كه خداوند متعال مي تنها مانع آمرزش الهي مي

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ β r& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t± o„ 4  �  48/[النساء[  

بخشايد و غيرشرك، گناهان هر كس را بخواهد  خداوند گناه شرك را نمي«
  ».بخشايد. مي
  فرمود: مي �كند كه پيامبر خدا روايت مي �مسلم از ابوذر

 ال ةبقراب األرض خطيئ ىمن لقينربت منه ذراعًا... و ا تق: من تقرب مني شبر یيقول اهللا تعال(
  .1)ةيشرك به شيئًا لقيته بمثلها مغفر 

فرمايد: آنكه يك وجب به من نزديك شود به او يك ذراع نزديك  خداوند متعال مي«
شوم ... و آنكه مرا مالقات كند در حالي كه به بزرگي زمين گناه داشته باشد به شرط  مي

ي زمين از مغفرت و  چيزي براي من شريك قرار نداده باشد، به پيمانهاينكه در هيچ 
  »شوم. آمرزش با او روبرو مي

  كند كه باز در حديث قدسي آمده است: روايت مي �و ترمذي از انس
   .2)ةتشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفر  لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال !(يا ابن آدم

ي زمين از گناه به سوي من آيي و سپس مرا مالقات نمايي  ر با پيمانهآدم! اگ اي بني«
در حالي كه در هيچ چيزي با من شريك قائل نشده باشي، با پيمانه زمين از آمرزش به 

  ».آيم سوي تو مي
مهم اين است كه شرط مغفرت را به جاي آورده باشد و آن اينكه هيچ چيزي نه 

ه، نه جن، نه انس و نه ... را شريك خدا قرار نداده سنگ، نه درخت، نه خورشيد، نه ما

__________________ 

  ).2678روايت از مسلم شماره حديث ( -1

  ) و آن را حسن دانسته است.3540روايت از ترمذي، شماره حديث ( -2
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باشد و از تمام مظاهر شرك، بزرگ و كوچك، آشكار و پنهان و از پرستش غيرخداوند 
آزاد باشد و معتقد باشد به اينكه فرمانروايي و فريادرسي در انحصار خداوند متعال است 

ي مؤمن بايستي از  بندهو مرز ميان شرك و ايمان در همين دو مفهوم نهفته است و 
رهايي يابد.  چيزي غير از اهللا متعالو هر  پرستش اشياء و اشخاص، گوشتي و چوبي

  فرمايد: خداوند متعال مي

�  yϑsù tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ u !$ s)Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù=sù Wξ uΚtã $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿ ÏµÎn/ u‘ 

# J‰tn r& �  ] / 110كهف[  

به لقاي پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچكس  هر كس«
  ».را در پرستش پروردگارش شريك نسازد

ي عمل  را در نفس خود و در زندگي جامه» ال اله اال اهللا«تواند معني  به اين شيوه مي
  پوشاند، تنها خدا را پرستش كند و از طاغوت اجتناب ورزد.

ي توحيد در قلب او تحقق يافته باشد،  : هر كسي كلمهگويد حافظ ابن رجب مي
محبت، تعظيم، اجالل، ترس، خوف، اميد و توكل به غيرخدا از قلب او خارج خواهد شد 
و در اين هنگام در بازگشتش به سوي خدا، تمام گناهان و خطاهايش سوخته و نابود 

بديهاي او را به نيكيها ي كف دريا باشند و چه بسا خداوند  شود، هر چند به اندازه مي
اي از آن را بر كوههايي از گناهان  ترين اكسيري است كه اگر ذره تبديل كند. توحيد عظيم

  و خطاها گذاشته شود، تبديل به حسنات و نيكيها شوند.
به  �و در مسند از شداد بن اوس و عباده بن صامت روايت شده كه پيامبر خدا

  ببريد و بگوييد: ال اله اال اهللا، اصحاب گفتند:دستانتان را باال «يارانش فرمود: 
دستانش را پايين آورد و فرمود:  �ما دستانمان را ساعتي باال برديم. سپس پيامبر

سپاس براي خدا، خدايا تو مرا با اين كلمه برانگيختي و مرا بدان سفارش فرمودي و در 
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سپس فرمود: مژده  ي بهشت دادي و تو خالف وعده نخواهي كرد. عوض آن ما را وعده
  .1»اوند شما را مورد مغفرت قرار دادباد كه خد

ي زبان آن را بگويند و يا  اين نيست كه كساني با كناره» ال اله اال اهللا«منظور از گفتن 
راندند، بلكه منظور از گفتن ال اله اال  را بر زبان مي» ال اله اال اهللا«زمزمه كنند. منافقان هم 

ب و زبان در تلفظ آن هماهنگ باشند تا به ثمر آيد و اثرات آن تحقق اهللا اين است كه قل
  يابد.

  وضو و نماز را نيك انجام دادن
از جمله حسنات و طاعات، وضوي خوب گرفتن و اداي نماز به صورت كامل و تمام 
است كه همان عبادت روزانه است كه هر مسلماني مطابق موعد با پروردگارش روزي 

  دهد. جام ميپنج بار آن را ان
روايت  �امام احمد، ابوداود، ترمذي، نسايي، ابن ماجه از حديث ابوبكر صديق

  فرمود: �كنند كه پيامبر مي
   .2)اهللا له ال غفرإاهللا  ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر(

هيچ انساني نيست كه مرتكب گناهي شود و سپس بپاخيزد، طهارت و وضوعي «
ي انجام دهد و سپس نمازي بخواند و به دنبال آن از خداوند طلب مغفرت كند مگر كامل

  »بخشايد. اينكه قطعاً خداوند متعال او را مي
  اين آيه را قرائت فرمود: �و سپس حضرت 

__________________ 

اند و حافظ  ) و همچنين بزار و طبراني آن را روايت كرده4/124احمد در المسند روايت كرده است ( -1

گويد: رجال آن موثق هست. جامع العلوم  مي ميآن را حسن دانسته هيث» الترغيب و الترهيب«منذري در 

  ).4172و الحكم: (

عمل ) نسائي در بيان (3006) ترمذي (1520ابوداود ( -2/387ابن شيبه:  -1/1002روايت از احمد:  -2

) ابن 10) و (9ابوبكر مروزي در مسند ابوبكر ( –) 3195ابن ماجه ( –) 417) و (414)(ةاليوم والليل

  ).623دانسته (حبان آن را صحيح 



    

  توبه      300

   

 

� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 �  ]/ 135آل عمران[  

و آنان كه چون كار زشتي كنند و يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد «
  ».خواهند آورند و براي گناهانشان آمرزش مي مي

روايت شده كه ايشان وضو گرفت و سپس گفت: پيامبر  �از عثمان 1و در صحيحين
  فرمود: گرفت و مي ديدم كه اينگونه وضو مي را مي �خدا
  .)له ما تقدم من ذنبه ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر یهذا ثم صل یمن توضأ نحو وضوئ(
هركسي همانند اين وضوي من، وضو گيرد و سپس دو ركعت نماز ادا نمايد و در «

  »بخشايد. ي او را مي خداوند گناهان گذشته ،ميان آن دو به كالم اجنبي نپردازد
 �گفت: شنديم رسول خدا ابودرداء روايت شده كه مي از 2و در مسند امام احمد

  فرمود: مي
اهللا  ربعا يحسن الركوع الخشوع، ثم استغفرأو أركعتين  فصلىحسن الوضوء ثم قام أمن توضأ ف(
  .)له غفر

هر كسي وضوي كامل گيرد و سپس بپا شود و دو ركعت نماز با ركوع و خشوع «
طلب بخشايش كند، خداوند متعال ايشان را  كامل ادا نمايد و به دنبال آن از خداوند

  »بخشايد. مي
گفت: در محضر رسول خدا بوديم كه  روايت شده كه مي �از انس 3و در صحيحين

مردي وارد شد و گفت: اي پيامبر خدا، حدي بر گردن دارم آن را بر من جاري فرما، 

__________________ 

  ).227) و مسلم (164) و (159بخاري ( -1

  ) و آن حديث حسن است.1848آن را روايت كرده است (» الدعاء«و طبراني در كتاب  -6/443-450 -2

گويد: گناهي است كه موجب تعزير  نووي مي» اصبت حداً«) در معني 2764) و مسلم (6864بخاري ( -3

شود نه كبائر و اگر آن گناه از گناهان  كباير و نماز كفارت صغاير مي بوده است و از صغاير بوده نه از
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نمازش را ادا  �پيامبر ي گناه او سؤالي نفرمود، نماز فرا رسيد آن مرد با درباره �پيامبر
از نمازش فارغ شد آن مرد بلند شد و گفت: اي پيامبر خدا  �نمود، هنگامي كه پيامبر

ام مطابق قرآن حد را بر  من مرتكب گناه كيفري شده« كتاب اهللا):  قم فيّ أصبت حدا فأني إ(
مرد » ؟مگر با ما نماز نخواندي: «ليس قد صليت معنا؟)أ(فرمود:  �پيامبر» من اجرا فرما

و در » خداوند گناه تو را بيامرزيد.: «ن اهللا قد غفر لك ذنبك)إ(ففرمود:  �گفت: بلي، پيامبر
مسلم از حديق ابي امامه به اين » از تو حد درگذشت«بعضي روايت فرمود: (حدك): 

  . 1مفهوم بيان داشته است

  روايت شده كه فرمود: �و در صحيحين از ابوهريره از پيامبر خدا
من درنه شيء؟ قالوا:  يبقىحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل أن نهرًا بباب أم لو رأيتأ(

  .)اهللا بهن الخطايا يبقي من درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو ال
ي يكي از شما جويي باشد و وي روزانه پنج بار در آن  دانيد كه هرگاه به دروازه مي«

ماند.  ماند؟ گفتند: خير از چركهايش چيزي نمي مي غسل كند آيا از چركهايش چيزي
ي آنها گناهان را محو  فرمود: پس اين مانند نمازهاي پنجگانه است كه خداوند به وسيله

  »نمايد. مي
  فرمايد: مي �روايت شده كه پيامبر �و در صحيح مسلم از عثمان

  .اره)تخرج من تحت أظف یفأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حت أتوض ن(م
شوند تا آنجا كه آنچه  هركسي وضوي كاملي انجام دهد گناهانش از بدنش خارج مي«

  »شود. زير ناخنهايش باشد باز خارج مي
  فرمود: �روايت شده كه پيامبر �و باز در صحيح مسلم از ابوهريره

                                                                                                                         

شد. نظر ابن قيم بر اين است كه  بود با نماز از او ساقط نمي ي موجب حد و يا غيرموجب حد مي كبيره

داللت دارد » فأقمه علي«گويد:  آنچه اين كبيره را ساقط نموده، توبه ايشان بوده است و قول سائل كه مي

  اينكه آن گناه از گناهان كيفري بوده است كه مستوجب حد بوده است. بر

  ).2765مسلم: شماره ( -1
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قال: اسباغ  ،يا رسول اهللا بلىيرفع به الدرجات؟ قالوا: اهللا به الخطايا و  ما يمحو علىدلكم أال أ(
فذلكم الرباط، فذلكم  ةالصال بعد ةالمساجد وانتظار الصال یلإالخطا  ةكثر على المكاره و الوضوء 
  .1الرباط)

كند و به  ي آن گناهان را محو مي آيا شما را به چيزي كه خداوند متعال به وسيله«
فرمود:  �ري اي رسول خدا! حضرتآآييد راهنمايي كنم؟ گفتند:  درجات بلندي نايل مي

انجام وضوي كامل با سختي (مانند سرما و گرماي شديد) و بسيار گام نهادن به سوي 
مساجد، و انتظار نماز بعد از نماز، لذا اين است مورد پيوستگي شما با پروردگار، اين 

  »است مورد پيوستگي شما با پروردگار.
ر صحيح مسلم از اي دارند، نماز جمعه است. د و از جمله نمازهايي كه اهميت ويژه

  فرمايد: مي �ابوهريره روايت شده كه پيامبر
إذا اجتنب  مضان إلى رمضان  مكفرات ما بينهنر و  ،والجمعة إلى الجمعة ،الصلوات الخمس(

  .2)الكبائر
نمازهاي پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان آينده كفارت گناهان شما «
  »تناب ورزيده باشيد.باشند مادامي كه از گناهان كبيره اج مي

  فرمايد: مي �و در مسند احمد از سلمان روايت شده كه پيامبر
 ةال كان كفار إاألمام صالته  یيقض یفينصت حت ةالجمع ی(ال يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأت

  .3)ةما اجتنبت المقتل ةالمقبل ةبين الجمعما بينه و 

__________________ 

  باشند. و رجال آن موثق مي 5/439» المسند«روايت از احمد در  -1

  233صحيح مسلم صفحه يا شماره  -2

  باشند. و رجال آن موثق مي 5/439» المسند«روايت از احمد در  -3



    

  303    مكمالت توبه و احكام آن
  

 

آيد و  به سوي نماز جمعه  هر كسي روز جمعه طهارت و وضوي كامل انجام دهد و«
تا فراغت امام از نماز ساكت ماند، چنين عملي موجب كفارت گناهان اين جمعه تا 

  »شود مادامي كه مرتكب گناه كبيره نشده باشد. ي او مي ي آينده جمعه
و در شود، نماز شب است.  و از جمله نمازهاي ديگري كه باعث كفارت گناهان مي

  فرمايد: مي �ر خداحديث روايت شده كه پيامب
ثم وتكفير عن اإل ةمنهاو  یاهللا تعال یلإ ةقربنه دأب الصالحين قبلكم و إبقيام الليل ف(عليكم 

  .1للداء عن الجسد) ةمطردللسيئات و 
ي صالحان قبل از شما بوده و  باشيد كه انجام آن رسم و شيوه پاي بند نمازشب به«

ت و دافع دردهاي ي سيئا كفاره باعث نزديكي به خداوند و دور شدن از گناهان و
  گردد. جسماني مي

  روزه، صدقه، حج
اي در پاك نمودن و كفارت گناهان دارند،  و عبادات ديگري كه نقش بسيار ارزنده

  باشند. روزه، صدقه، حج و عمره مي
  فرمايد: مي �در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا

احتسابا ، و من قام ليلة القدر إيمانا و له ما تقدم من ذنبه احتسابا غفرمن صام رمضان إيمانا و (
  .2)غفر له ما تقدم من ذنبه

ي ماه رمضان را از روي ايمان و اخالص انجام دهد، گناهان او  هر كسي روزه«
گناهان القدر را از روي ايمان و اخالص پاس دارد  شوند، و هر كسي شب ليله آمرزيده مي

  .»دشون اش آمرزيده مي گذشته

__________________ 

ي، حاكم، بيهقي از بالل و ترمذي، حاكم و ترمذي، حاكم و بيهقي از ابوامامه و طبراني روايت احمد، ترمذ -1

  ) بيان شده است.479همانگونه كه در صحيح جامع الصغير به شماره ( �از سلمان و ابن سني از جابر

  )992صحيح الترغيب؛ الباني ( -2
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و اينگونه ثواب مقرر شامل كساني است كه اين كارها را از روي ايمان و اخالص 
  ايشان انجام داده باشند. يعني تصديق به وعده خداوند متعال و به خاطر ثواب از جانب 

  فرمايد: مي �روايت شده كه پيامبرخدا �و در صحيحين باز از ابوهريره
  .1)مهأرج من ذنوبه كيوم ولدته فلم يرفث ولم يفسق خهذا البيت حج (من 

گويي نكرده باشد و اعمال فاسقانه  هر كسي مراسم حج را انجام داده باشند، فحش«
  ».آيد همانند روزي كه از مادر زاده شده است انجام نداده باشد از گناهانش بيرون مي

شود كه در ايام  گردد، بلكه شامل حجاجي مي اي شامل هر حاجي نمي چنين توبه
  آميز و رفتار فسق آميز از آنها سر نزده باشد. سم حج گفتار فحشمرا

  فرمود: �و در صحيح مسلم از عمرو بن عاص روايت شده كه پيامبر خدا
  .2)ن الحج يهدم ما كان قبلهإتهدم ما كان قبلها و  ةن الهجر إن اإلسالم يهدم ما كان قبله و إ(
اجرت به سوي خدا سيئات برد و مه پذيرش اسالم سيئات گذشته را از ميان مي«

  »برد. برد و انجام مراسم حج خطاها و لغزشهاي گذشته را از ميان مي گذشته را از ميان مي
  فرمايد: مي �و در صحيحين روايت شده كه پيامبر

  .3)ةال الجنإالحج المبرور ليس له جزاء لما بينهما و  ةكفار   ةالعمر  إلى ة(العمر 

آن دو است و پاداش حج مقبول جز بهشت تا عمره كفارت گناهان ميان عمره «
  »نيست.

  و در حديث نسائي اينگونه روايت شده:
   الكير خبث الحديد) ینها ينفيان الذنوب كما ينفإف ةالعمر (تابعوا بين الحج و 

__________________ 

  )1350) و مسلم (1820) و (1819بخاري ( -1

  ).121مسلم ( -2

  ).4136همانگونه كه در جامع الصغير بيان شده ( �مالك، احمدو شيخين و اصحاب سنن از ابوهريره -3
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باشند  ي گناهان مي سرهم انجام دهيد كه آنان محوكننده حج و عمره را پشت«
  »كند. پاك و خالص مي ي آهنگر زنگار آهن را همانگونه كه كوره

ي  ي روزه درباره �از حديث ابوقتاده روايت شده كه پيامبر خدا 1و در صحيح مسلم
  فرمايد: عاشورا مي

  قبله) یالت ةن يكفر السنأاهللا  یحتسب علأ(
  »برم كه خداوند متعال آن را كفارت سال گذشته قرار دهد. گمان مي«

  فرمايد: ي روز عرفه مي و درباره
  .بعده) یقبله والت یالت ةن يكفر السنأاهللا  ىعلحتسب أ(
  »برم كه خداوند متعال آن را كفارت سال گذشته قرار دهد. گمان مي«

مثل (فرمايد:  مي �روايت كرده كه پيامبر �امام احمد از حديث عقبه بن عامر از پيامبر
 ةثم عمل حسن قد خنقته ةالذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيق

  .2)األرض ىيخرج إل حتى ىفانفكت اخر  یاخر  ةثم عمل حسن ةفانفكت حلق
دهد و به دنبال آن كارهاي خوبي را انجام  مثال كسي كه كارهاي بدي را انجام مي«
دهد مانند كسي است كه زره محكم و تنگي بر گردن دارد و نزديك باشد او را خفه  مي

شود  هاي گره زنجير باز مي دهد يكي از حلقه كه انجام ميكند، سپس اين مرد با كار نيكي 
شود تا اينكه تمامي  ي ديگري از آن باز مي دهد و حلقه و سپس كار نيك ديگري انجام مي

  »افتند. هاي آن زنجير به زمين مي حلقه
گويد حسن و   كند و مي اي را از معاذ بن جبل روايت مي ترمذي حديث طوالني

  صحيح است: 
  .1الماء النار) يكما يطف  ةه تطفيء الخطيئ(الصدق

__________________ 

  ).1162مسلم، شماره ( -1

  و سند آن حسن است كه راوي آن ابن لهيعه عبداهللا بن مبارك است. 4/145المسند،  -2
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  »برد. برد همانگونه كه آب آتش را از بين مي صدقه گناه را از بين مي«
از جمله كفارتهاي گناهان ذكر و ياد خداوند متعال است به ويژه هنگامي كه قلب و 

  مايد:فر زبان در آن هماهنگ باشند، خواه ذكر ثناء باشد يا ذكر دعاء. خداوند متعال مي

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u (#ρ â÷è0øŒ$# ©! $# #[� ø.ÏŒ #Z�� ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßs Îm7y™uρ Zο t� õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ �    

  ]٤٢- ٤١احزاب/[  

ايد خدا را فراوان ياد كنيد و صبح و  شام او را به پاكي  اي كساني كه ايمان آورده«
  ».بستاييد

و ستايش كردن به  »ال اله اال اهللا«ل گفتن به اي از اين ذكر خدا، تسبيح و تهلي نمونه
  است. »ال باهللاإ ةال قو ال حول و «و تكبير گفتن و خواندن » الحمدهللا«

  فرمايد: مي �و در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا
  .2)البحر ن كانت مثل زبدإحطت خطاياه و  ةمر  ائةفي يومه م» سبحان اهللا وبحمده«من قال: (
شوند هر  گناهان او پاك مي» سبحان اهللا و بحمده«كسي در روز صدبار بگويد: هر «

  »ي كف دريا باشند. چند به اندازه
  فرمايد: روايت شده كه مي �و باز در صحيحين از پيامبر خدا

ى كل شيء قدير في ، وهو علمن قال: ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد(
، وكانت له حسنة، ومحيت عنه مائة سيئةكانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة   ،يوم مائة مرة

، إال أحد عمل أكثر من ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء بهحرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي
  .3)ذلك

                                                                                                                         

اند. نگاه:  آن را روايت كرده و باز از حديث جابر روايت شده، احمد، بزار، ابويعلي، ابن حبان و حاكم -1

  ).448المنتقي: (

  ).2692) و مسلم (6405بخاري ( -2

  ).2191) و مسلم (6403) و (3293بخاري ( -3
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ال اله اال اهللا وحده ... كل شيء قدير نيست فرمانروا «هر كسي در روز صد باربگويد: «
ر حقي جز خداي يكتا و او را شريكي نيست پادشاهي و حمد و ستايش او و فريادرس ب

، براي او برابر آزاد كردن ده برده است و براي او »راست و او بر هر چه خواهد توانست
گردد و براي او در آن روز تا شام  شود و از او صد گناه كم مي صد نيكي نوشته مي

آورد مگر  يك بهتر از آنچه كه وي آورده نميباشد و هيچ  محافظت و پناهي از شيطان مي
  »كسي كه بيش از او عمل نيك انجام داده باشد.
  فرمايد: مي �كند كه پيامبر امام احمد با سند صحيح از انس روايت مي

  .1ورقها) ة(سبحان اهللا والحمدهللا وال اله اال اهللا واهللا اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجر 
ريزاند همانگونه كه  حمدهللا، ال اله اال هللا و اهللا اكبر گناهان را مياهللا، ال گفتن سبحان«

  »ريزاند. درخت برگهايش را مي
ي آنها موجب طوالني شدن اين مبحث  احاديث در اين باره زياد هستند، بيان همه

  كتاب خواهد گرديد.
كند ولي  از حسن بصري سؤال شد درباره مردي كه از گناه و معصيت خودداري نمي

اد، اين يك معونت و ياري خوبي است براي دزبانش نيز فارغ از ذكر خدا نيست. جواب 
  او.

ي مردي سؤال شد كه مالش را از طريق شبهه كسب كرده است.  از امام احمد درباره
كند؟ ايشان در جواب گفت: اگر نماز  آيا نماز و تسبيح او چيزي از سيئات او را محو مي

  ي قرآني گردد. د اميد است كه مشمول اين آيهو تسبيحش به قصد خدا باش

� (#θäÜ n=yz Wξyϑtã $ [s Î=≈|¹ t�yz# u uρ $�⁄ ÍhŠy™  |¤ tã ª! $# βr& z>θ çGtƒ öΝÍκö� n=tã �    
  ]102توبه / [  

ي  اند، اميد است خدا توبه و كار شايسته را با كار ديگري كه بد است درآميخته«... 
  ».آنان را بپذيرد

__________________ 
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ريزاند همانطور كه باد  : گريه به خاطر گناه، گناهان را ميگويد مالك بن دينار مي
  ريزاند. برگهاي خشك را مي

گويد: هر كسي در يكي از مجالس ذكر بنشيند، باعث كفارت ده مجلس از  عطا مي
  گردد. مجالس باطل مي

وقتي از عطا سؤال شد كه مجلس ذكر كدام است؟ در جواب گفت: مجلسي است كه 
ر آن مطرح باشد، و نيز اينكه چگونه نماز بخواني؟ و چگونه روزه بحث حالل و حرام د

بگيري؟ و چگونه ازدواج كني؟ و چگونه زن را طالق دهي؟ و چگونه خريد و فروش 
  نمايي، و خالصه مجلس ذكر همان مجلس علم است.

  ي رحم نيكي و صله
ويژه نيكي ي رحم است به  يكي ديگر از كفارات گناهان، نيكي با پدر و مادر و صله

  با پدر و مادر در هنگام پيري.
 �كنند كه مردي نزد پيامبر خدا روايت مي �امام احمد و ترمذي از حديث ابن عمر

اي هست؟  ام، آيا براي من توبه آمد و گفت: اي پيامبر خدا، من مرتكب گناه بزرگي شده
لك من  هل«گفت: خير، حضرت فرمود: » ؟: مادر، داري؟هل لك من امفرمود:  �حضرت

  1 »با او نيكي كن.«فرمود:  �مرد گفت: بلي، پيامبر» : خاله داري؟ةخال
گفت:  �ام عمر روايت شده كه مردي به ايشان گفت: مرتكب قتلي شده �از عمر

گفت: پدرت چه؟ مرد گفت: بلي،  �مادرت در حال حيات است؟ مرد گفت: خير، عمر
گفت:  �و نيكي كن. سپس عمرگفت: با او احسان  �ايشان در حال حيات است. عمر

__________________ 

) حاكم بنا بر شرط شيخين آن را صحيح 4356) ابن حبان (1905، ترمذي (14- 2/13روايت از احمد:  -1
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كرد اميد داشتم كه ايشان هيچگاه طعمه آتش نشود.  اگر مادرش زنده بود و با او نيكي مي
  نيز روايتي با همين مضمون دارد. بو ابن عباس

مرتكب كارهاي زشت سحر و جادويي شده بود. به مدينه » الجندل ةدوم«و با زني در «
اند.  رفت ديد كه ايشان وفات يافته �يامبر خداآمد و خواست توبه كند. به دنبال پ

ي تو كافي  اصحاب به او گفتند: اگر پدر و مادرت و يا يكي از آن دو زنده بود براي توبه
  1 »بود.

  نيكي با مخلوق خدا
باشد، خيرات و نيكي با مخلوق  از جمله حسنات و طاعاتي كه موجب كفاره گناهان مي

  باشد. ي آنان مي رحم و شفقت به همه خدا چه انسان و چه حيوان است و
كند. هر كه به زمينيان رحم كند، آنكه در آسمان است به  كنندگان رحم مي خداوند به رحم

او رحم خواهد كرد. و در مبحث تأثير عبادات بيان داشتيم كه صدقه گناهان را از بين 
  ايد:فرم مي �برد. پيامبر خدا برد همانگونه كه آب آتش را از بين مي مي

  .2)ةكل معروف صدق(
  »آيد. هرگونه نيكي كردن با ديگران، صدقه به شمار مي«

در هنگام مرگ به فرزندانش گفت: فرزندان من، صاحب نان را به ياد  �ابوموسي
آريد. او مردي بود كه هفتاد سال در عبادتگاهي عبادت كرد. از آن پس شيطان خود را در 

روزبا هم بودند و پرده عصمت از مرد برداشته  نهشكل زني به او نشان داد و هفت شبا
كنان از عبادتگاه خارج شد. به ياد آورد كه با محرومان و بينوايان صدقه  شد. سپس توبه

دهد و با آنان نيكي كند. پس به هر يك از بينوايان ناني را داد. در اين اثنا مرد وفات 

__________________ 

) از 1/204. ذهبي آن را صحيح دانسته داود و ابن كثير در تفسير خود (156-1/155روايت از حاكم:  -1

  اند. طريق ابن حاتم آن را روايت كرده
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تر  روز سنگين ه نمودند. هفت شبانهروز مقايس يافت. هفتاد سال عبادتش را با هفت شبانه
روز مقايسه شد. بخشش نانها بر آن سنگيني  بود و از آن طرف، بخشش نانها با هفت شبانه

است ولي حكم حديث  �ترجيح يافت. اين روايت اگر چه موقوف بر حديث ابوموسي
  مرفوع را دارد.

عاقل نيست بلكه  و بايد دانست كه تكفير گناهان منحصر در نيكي كردن به انسانهاي
احسان و نيكي به بهايم و حيوانات و رحم به آنان باز از مواردي است كه گناهان بدان 

  شوند. بخشوده مي
اين مثال زنده و قابل اطميناني است كه از بارزترين و بهترين مثالها و شواهد بر آن، 

  اند. از داستان و سرگذشت گذشتگان براي ما بيان فرموده �حضرت رسول
  فرمودند: �كند كه آن حضرت روايت مي �انكه ابوهريرهچن

ذ حبستها إسقتها أطعمتها و  هی فدخلت فيها النار الماتت،  ىحبستها حت ةفي هر  ة(عذبت امرأ
  متفق عليه.. 1 تركتها تأكل من خشاش األرض) ىه الو 

ه اي كه آن را زنداني كرده بود عذاب داده شد. آن زن نه به گرب زني به خاطر گربه«
گذاشت از حشرات و جانوران زمين تغذيه  نمود و نه مي داد و نه او را سيراب مي غذا مي

  »كند تا اينكه گربه مرد و زن به آتش دوزخ گرفتار گرديد.

  توان كفارت گناهان كبيره قرار داد؟ آيا اعمال صالح را مي
سنه و گويد: مردم در اين مورد اختالف نظر دارند كه آيا اعمال ح ابن رجب مي

ت رشوند يا فقط به عنوان كفا كارهاي نيك باعث كفارت گناهان كبيره و صغيره مي
  آيند. گناهان صغيره به شمار مي

__________________ 
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گويند كه اعمال حسنه به جز گناه صغيره موجب كفارت گناه ديگري  بعضي از آنها مي
  شود. نمي

قرار از عطا و همكاران او روايت شده است كه وضو به كفارت گناهان صغيره 
  گيرد. مي

  گويد: مي �سلمان فارسي
گناهان از آن وضو به عنوان كفارت گناهان صغيره، و رفتن به مسجد به عنوان كفارت 

   1آيد. بزرگتر و اداي نماز به عنوان كفارت گناهان بزرگتر از هر دو به شمار مي
خداوند متعال  و اما راجع به كفارات گناهان كبيره قطعاً توبه براي آنها الزم است؛ زيرا

 كنند جزء به بندگان امر فرموده كه توبه كنند و كساني را كه از گناهان خود توبه نمي
قرار داده است. اكثر امت بر اين امر اتفاق نظر دارند كه توبه » ظالمان به نفس خويش«

شود.  و هيچ فريضه و واجبي بدون قصد و نيت به جاي آورده نميفرض و واجب است. 
ي گناهان  گرفتن و نماز خواندن و به جاي آوردن بقيه اركان اسالم، كفاره و اگر وضو

آمد ديگر نياز و احتياجي به توبه كردن نبود، و اين با اجماع تمام علما  كبيره به حساب مي
  باطل است.

رفت، بر گردن هيچكس در  همچنين اگر گناهان كبيره با انجام فرايض از بين مي
ي آن مستحق آتش دوزخ  ماند تا به وسيله يش گناهي باقي نميصورت به جاي آوردن فرا

  گردد.
باشد. اين را ابن عبدالبر در  اي شبيه به نظريه مرجئه است و باطل مي چنين نظريه

كتاب تمهيد بيان نموده است و اكثر مسلمانان با استدالل به احاديث نبوي در اين مورد 
  نظر دارند. اتفاق) (كه انجام فريضه كفاره گناهان كبيره نيست

  روايت شده كه: �از پيامبر اكرم

__________________ 
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 رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب إلىرمضان ، و ةالجمع إلى ةالجمع(الصلوات الخمس و 
  .الكبائر)

نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان كفاره است بر گناهاني كه در «
  1»كبيره اجتناب ورزيده باشدميانشان واقع شده است مادامي كه شخص از گناه 

روايت شده است. و اين دليل آنست كه  �اين حديث در صحيح مسلم از ابوهريره
  شوند. گناهان كبيره به وسيله انجام فرايض مورد عفو و بخشش واقع نمي

فرموده  �روايت شده كه پيامبر �همچنين در صحيح مسلم از حضرت عثمان بن عفان
  است:

لما  ةال كانت كفار إفيحسن وضوءها و خشوعها و ركوعها  ةمكتوب ةحضره صالمسلم ت ءوما من امر (
  .2)ذلك الدهر كلهو  ةقبلها من الذنوب ما لم يؤت كبير 

اش فرا رسد و او وضوي آن را به طور  هيچ مسلماني نيست كه هنگام نماز فريضه«
(اين  كامل انجام دهد و خشوع و ركوعش را به وجهي نيكو به جاي آورد مگر اينكه

كارها) كفاره است براي گناهان پيش از آن تا زماني كه گناهان كبيره انجام نشده باشد و 
  »اين امر در تمام دهر جاري است.

  كند: روايت مي �در مسند امام احمد، سلمان از حضرت رسول
اإلمام  یيقض یفينصت حت ةالجمع یـ فيحسن طهوره ثم يأت ةيوم الجمع ىيعن ،ال يتطهر الرجل(

  .3)ةما اجتنبت المقتل ةالمقبل ةبين الجمعما بينه و  ةال كان كفار إصالته، 

__________________ 

  .233صحيح مسلم، صفحه  -1

  .228صحيح مسلم، صفحه  -2

  ، راويان مورد اطمينان.439صفحه  5جلد  المسند -3
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هر كسي روز جمعه طهارت و وضوي كاملي انجام دهد و به سوي نماز جمعه آيد و «
تا فراغت امام از نماز، ساكت ماند، چنين عملي موجب كفارت گناهان است اين جمعه تا 

  »ب گناه كبيره نشده باشد.شود مادامي كه مرتك ي آينده او مي جمعه
 �كنند كه پيامبر اكرم روايت مي �نسايي و ابن حبان و حاكم از ابن سعيد و ابوهريره

  فرمود:
يجتنب و  ةيخرج الزكاالصلوات الخمس ويصوم رمضان، و  يصليوالذي نفسي بيده ما من عبد (

  .2)ادخل بسالم :ثم قيل له ةبواب الجنأال فتحت له إالسبع،  ١الكبائر
اي نيست كه نمازهاي پنجگانه را  سم به كسي كه جانم در دست اوست هيچ بندهق«

بخواند و روزه رمضان را بگيرد و زكات را پرداخت نمايد و از كبائر هفت گانه اجتناب 
شود: به  شود و سپس به او گفته مي ورزد مگر آنكه درهاي بهشت بر روي او باز مي

  »سالمت داخل بهشت شو.
ي گناهاني است كه در ميان آنها انجام  گويد: نمازهاي پنجگانه كفاره مي �ابن مسعود

  .3گرفته باشد مادامي كه از گناهان كبيره اجتناب گردد
گويد: از نمازهاي پنجگانه يا يوميه محافظت نماييد زيرا كفاره گناهان  مي �و سلمان

   .1صغيره است مادامي كه شخص مرتكب گناه كبيره نشده باشد

__________________ 

  فرمود: �روايت است كه پيامبر �از ابوهريره -1

ال إاهللا و ماهن؟ قال: الشرك باهللا، والسحر، قتل النفس اليت حرم اهللا  بقات قالوا: يا رسولو (اجتنبوا السبع امل
از «متفق عليه.  »ؤمنات الغافالتات املنتويل يوم الزحف، وقذف احملصالكل مال اليتيم و أكل الربا و أباحلق و 

كننده بپرهيزيد. سؤال شد كه اينها چيست؟ فرمود: شرك به خدا، سحر، كشتن نفسي كه  هفت چيز هالك

خداوند آن را جز به حق حرام ساخته، خوردن سود، خورن مال يتيم، فرار از جنگ در روز هجوم 

، 89. مسلم 5/2294منه بر زنا)، البخاري مسلمين بر دشمن و متهم ساختن زنان پاكدامن عفيفه و مؤ

  .928740ابوداود 

  ).1748صحيحه ابن حبان ( 2/240و  1/200، و حاكم 5/8روايت شده از نسايي  -2

  مراجعه شود. 224مروزي، جلد، صفحه  »تعظيم قدر الصالة«به كتاب  -3
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ترسي از اينكه وارد آتش دوزخ گردي و آيا دوست  آيا مي«به مردي گفت:  �عمرن اب
فرمود: به مادرت نيكي  �داري وارد نعمتهاي بهشت گردي؟ مرد گفت: بله. ابن عمر

به خدا سوگند اگر با او به نرمي و مهرباني سخن بگويي و به او طعام دهي داخل  ،كن
  »پرهيز نمايي.شوي به شرط آنكه از گناهان كبيره  بهشت مي

خداوند وعده داده است كسي را كه از كبائر دوري كند مورد عفو و گويد:  قتاده مي
  بخشايش قرار دهد.

اي از اهل حديث از جمله ابن حزم ظاهري و غيراهل حديث معتقدند كه انجام  طايفه
عبدالبر شود. ولي ابن  نمايد يعني كفاره گناهان كبيره مي فرايض، گناهان كبيره را پاك مي

گويد: من خود در سخن گفتن در اين  پردازد و مي به رد اين نظر مي» التمهيد«در كتاب 
ترسيدم كه انسان جاهل با آن گمراه شود و خود را  نمودم و از آن مي مورد اجتناب مي

داخل گناهان كبيره نمايد و بدان تكيه نمايد كه نماز، گناهان كبيره را بدون توبه و استغفار 
   گردد. پوشاند و موجب كفارات آنان مي يماني ميو پش

گويد: چنين سخني در گفتار گروهي از اهل حديث در مورد وضو  و باز ابن رجب مي
رسد و در مورد قيام شب قدر در كالم اين منذر اين موارد ديده  و امثال آن به نظر مي

دارد خداوند تمام  شود كه گفته اميد است كسي كه آن را (نماز شب قدر را) به پاي مي
  گناهانش را چه صغيره و چه كبيره ببخشايد.

شوند. زيرا توبه و  و نظر اكثر علما اين است كه گناهان كبيره بدون توبه بخشوده نمي
  فرمايد: پشيماني از گناه بر بندگان واجب است و خداوند عزوجل مي

� y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ çΗÍ>≈©à9   ]11حجرات /[  � #$

  ».كنند از ستمكارانند كه (از گناهان اظهار ندامت و) توبه نميو آنان «

                                                                                                                         

  ).4747) و (148» (المصنف«روايت شده از عبدالرزاق در كتاب  -1
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داني كه آيا از تو  گويد: به زيادي اعمال اطمينان نداشته باش. زيرا نمي ابن عون مي
داني كه آيا آنها  زيرا تو نمي ،شود يا خير؟ و از گناهان صغيره ايمن مباش قبول مي

  پوشيده و مستور است. ، از تواند يا خير زيرا تمام اعمال تو بخشيده شده
ي اعمال (واهللا اعلم)  گويد: در مسأله تكفير گناهان كبيره به وسيله و باز ابن رجب مي

شوند  اگر منظور اين باشد كه به محض انجام فرايض و واجبات گناهان كبيره محو مي
نيز باشد، انجام واجبات  يعني همانگونه كه اجتناب از كبائر باعث كفارت صغاير مي

گردد. چنين برداشتي باطل است و اگر منظور اين باشد كه در روز  ي كبائر مي كفاره
گردد و در مقابل بعضي از اعمال گناه كبيره  قيامت ميان كبائر و اعمال واجب مقايسه مي

ماند، چنين چيزي واقع  گردد و براي او ثواب نمي گردند و عمل هم ساقط مي محو مي
  شدني است.

اي را به سبب ضرب و جرحي كه  بيان شد وقتي برده به از ابن عمرو همچنان ك
ام (يعني آزاد  بر او وارد نموده بود آزاد ساخت گفت: در اين كاري كه من انجام داده

گيرم زيرا اين آزاد نمودن در راه خدا كفاره گناهي است كه من  نمودن برده) پاداشي نمي
  .ام (يعني ضرب و جرح برده) مرتكب آن شده

شود انسان عمل كوچكي را انجام دهد و انتظار داشته باشد بدان  حال چگونه مي
  اش بخشوده شوند؟ وسيله گناهان كبيره

برد و  و همچنين طبق آنچه كه از سلف صالح بيان شد عمل نيك عمل بد را از بين مي
ي  سيلهرود يعني در مقابل نابودي گناه به و در مقابل، خودش نيز (عمل نيك) از بين مي

رود. حال اگر اين شيوه در مورد گناهان صغيره وجود  ثواب، خود ثواب نيز از بين مي
  دارد. در مورد گناهان كبيره چگونه است؟

بعضي از در نتيجه بعضي از گناهان كبيره در مقابل محو و از بين رفتن خودشان 
  برند. اعمال نيك شخص مجرم و گناهكار را از بين مي
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  ها ناراحتي كوره مصيبتها و
از بزرگترين عوامل كفارات گناهان و خطاهاي انسان، آنست كه خداي متعال شخص 

كند. مانند امراض  مسلمان، اعم از زن و مرد، را به مصايب و گرفتاريهاي دنيوي مبتال مي
و بيماريها، تنگدستي، از دست دادن عزيزان، از بين رفتن اموال، غربت از وطن و ياران، 

ندان افتادن، گرفتار شدن به هم و غم تمام گرفتاريها و مصائب جسمي و در بند و ز
  شود. روحي كه انسان در اين زندگي دنيوي بدان مبتال مي

نيازي مطلق الهي  با مبتال شدن انسان به اين مصايب او در مقابل قدرت و توانايي و بي
كند و  احساس مي نمايد و خود را در مقابل او هيچ احساس ضعف و تنگدستي و فقر مي

فرصتي براي محاسبه نفس و مراجعه به پرونده خود و رجوع و بازگشت به موال و 
خواند و به سويش باز  آورد. پروردگارش را مي سرپرست خويشتن را به دست مي

  گويد: گردد و مي مي

Éb>u‘� ’ ÎoΤÎ) àMôϑn=sß Å¤ ø� tΡ ö� Ï� øî$$ sù �’Í<   ]16/القصص[  

  ».ظلم و ستم نمودم از گناهان من درگذر و مرا ببخش پروردگارا! من به خود«
  فرمايد: در اين مورد پروردگار متعال مي

� t� yγsß ßŠ$|¡ x� ø9 $# ’Îû Îh�y9 ø9$# Ì� ós t7ø9 $# uρ $yϑÎ/ ôMt6 |¡ x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ 

“Ï% ©! $# (#θè=ÏΗxå öΝßγ‾=yè s9 tβθãè Å_ ö� tƒ �  ]/ 41روم[  

دريا و خشكي به خاطر كارهايي پديدار گشته است كه مردمان  تباهي و فساد در«
اند. بدين وسيله خدا سزاي برخي از كارهايي را كه انسانها انجام  داده انجام مي

چشاند تا اينكه بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي  دهند بديشان مي مي
  ».برگردند
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ابق با سنتهاي خداوند متعال دوره گيرند و مط بالها و مصيبتها كفاره گناهان قرار مي
گذارد و او را از ادعاي فرعوني پايين  ها بر انسان تأثير مي ابتال به مصايب و ناراحتي

  دهد. آورد و به سوي معبود حقيقي و خداي مقتدر سوق مي مي
  فرمايد: مي �كنند كه پيامبر روايت مي �و ابوسعيد �و در اين باره ابوهريره

يشاكها  ةالشوك حتى غم الو  أذىن نصب وال وصب، وال هم وال حزن وال ما يصيب المسلم م(
  .1)اهللا بها من خطاياه ال كفرإ

رسد حتي  اي به مسلمان نمي هيچ خستگي، بيماري، غم و اندوه، اذيت و شكنجه«
  »آمرزد. در برابر آن گناهش را مي أخلد مگر اينكه خداوند  خاري كه به پايش مي

  روايت است كه گفت: �اهللا بن مسعوداز ابوعبدالرحمن عبد
: إني أوعك وعك ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفق إنك توعك وعكا شديداً  !يا رسول اهللا(

: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما لين منكم قلت: بأن لك أجرين قال: نعم أو أجل ثم قالرج
  .)فوقها إال حط اهللا عز وجل عنه خطاياه كما تحت الشجرة ورقها

شما سخت  !اهللا وارد شدم در حالي كه ايشان تب كرده بود. گفتم: يا رسول �بر پيامبر«
كنم. گفتم: براي آن است كه شما  ايد! فرمود: بلي، من برابر دو مرد شما تب مي تب كرده

كنيد؟ فرمود: بلي، همين طور است. هيچ مسلماني نيست كه اذيتي به  دو اجر دريافت مي
ه پاي او رود و يا باالتر از آن، مگر اينكه خداوند در برابر آن گناهانش وي برسد، خاري ب

   »ريزد. كند، مثل درختي كه برگهايش مي را بخشيده و كم مي
  روايت شده است: بدر اين باره از ابن عباس

  .2ن شاءاهللا)إبأس طهور  ال :قالمريض يعوده و  یدخل عل ���� ن النبيإ(
 اهللا متعالي رفت و فرمود: چيزي نيست به خواست براي عيادت نزد بيمار �پيامبر«
  باشد.) ي گناهان است (يعني اين بيماري پاك كننده و كفارت گناهان مي كننده پاك

__________________ 

  ).2571و صحيح مسلم ( 106و  103، 10/96ي البخار -1

  ).8/47صحيح بخاري ( -2
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  از جابر روايت شده كه:
بارك اهللا فيها!  ال الحمىمالك تزفزفين؟ قالت: «فقال: م السائب أ على � اهللا (دخل رسول

  .1بث الحديد)خآدم كما يذهب الكير  ذهب خطايا بني نها تإتسبي الحمي ف : الل لهافقا

لرزي؟  بر ام سائب وارد شد و فرمود: اي ام سائب چه شده است چرا مي �اهللا رسول«
به او فرمود: تب را دشنام مده كه تب  �گفت: تب دارم خدا آن را مبارك نكند حضرت

ر آهنگر را از بين ي آهنگري چرك و زنگا برد همانطور كه كوره گناهان انسان را مي
  »برد. مي

هر اندازه كه بال و مصيبت شديد و باداوم باشد بيشتر خطا و گناهان شخص را پاك و 
  فرمود: �روايت شده است كه پيامبر �برد. از ابوهريره از بين مي

ما عليه من و  ىاهللا تعال ىيلق ىولده و ماله حت: في نفسه و ة(ال يزال البالء بالمؤمن والمؤمن
   .)ةخطيئ

مردان و زنان مؤمن هميشه در جان و فرزند و مال خويش مورد آزمايش خداوند «
  »نمايند. مي بدون گناه خدا را مالقاتاينكه گناهي برآنان نمي ماند و گيرند تا  قرار مي

اين حديث را ترمذي روايت نموده و گفته از نظر سند صحيح است. مالك نيز آن را 
  بدين نحو روايت نموده است.

  سؤال شد: �روايت شده كه از پيامبر �ز سعدا
ن كان إحسب دينه، ف علىالرجل  يبتلى ،مثلمثل فاألشد بالء؟ قال: األنبياء ثم األأي الناس أ(

 حتى ي ينزل به البالء)أ، هون عليه فما زال كذلك (ةن كان في دينه رقإ، و ؤهصلبا في دينه اشتد بال
  .2رض ما له ذنب)األ علىيمشي 

__________________ 

  ) و سند آن حسن است.2401ترمذي، ( -1

  ترمذي، ابن ماجه و دارمي. -2
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شود؟ فرمود: پيامبران و سپس  م بيشترين بال و مصايب به آنها وارد ميكدام مرد«
كساني كه به آنان نزديكترند. هر شخص به اندازه دين و ايمانش به مصايب مبتال 

گردد. هر اندازه كه در دينش استوارتر باشد بال و گرفتاري بر وي شديدتر و هر اندازه  مي
تر خواهد بود و مؤمن  بر او كمتر و سبكتر باشد مصيبت وارده  كه در دينش سست

  »پيوسته دچار بال و مصيبت است تا اينكه در روي زمين بر ذمه او نماند.
گويد اين حديث  اين حديث را ترمذي و ابن ماجه و دارمي روايت نموده، ترمذي مي

باشد. اين تطهير (جسم و روح) و كفارت گناهان و اجر و پاداش  از نظر سند صحيح مي
مقابل مصيبتها براي كساني است كه از بالها و مصايب وارده با صبري زيبا استقبال در 

شود با صبر جميل،  ميكنند و در مقابل آنچه كه از جانب خداوند متعال بر آنان وارد 
سختي آن را بر خود گوارا سازند و ابراز ناراحتي و بيتابي را بر خود روا ندارند؛ زيرا 

  ن دادن اجر بالها و مصايب را تباه و ضايع خواهد نمود.ناراحتي و بيتابي نشا
  فرمايد: مي �روايت شده است كه پيامبر �از انس بن مالك

فله الرضا  ضيإن اهللا عزوجل إذا أحب قوما ابتالهم، فمن ر ن عظم الجزاء مع عظم البالء، و إ(
  .1ومن سخط فله السخط)

باشد و خداي تبارك و تعالي  يها ميبزرگترين پاداشها براي بزرگترين معايب و گرفتار«
كند  هر گاه قومي را دوست داشته باشد آنها را با سختيها و گرفتاريها آزمايش و مبتال مي

شود و هر كه ناخشنود  گردد، خدا از او راضي مي» ابتالي خدا«پس آن كس كه راضي به 
  »شود، خداوند از او ناخشنود گردد.

  فرمود: گويد: شنيدم رسول خدا مي مي روايت شده است كه �و باز از انس
  .2)ةبحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجن يذا ابتليت عبدإ(ان اهللا عزوجل قال: 

__________________ 

  روايت از ترمذي و آن را حسن دانسته و ابن ماجه آن را روايت كرده است. -1

  )2402حديث شماره ( 100صفحه  10روايت از بخاري، جلد  -2
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گاه بنده را به فقدان دو حبيبش ابتال كنم (نور دو فرمايد: هر خداي عزوجل مي«
  »دهم. چشمش را بگيرم) و صبر كند در عوض آن به وي بهشت مي

  فرمايد:  داي عزوجل در حديث فوق توبه كن آنجا كه ميي خ به گفتار و فرموده
  نمايد. ها و سختيها را مي ابتال به گرفتاريكه داللت بر وجوب صبر در هنگام » صبرف«

از شداد بن اوس و صنابحي روايت است كه آن دو بر شخص مريضي وارد شده و او 
بر تو چگونه گذشت؟) را مالقات نمودند. آن دو به او گفتند: چگونه صبح نمودي (شب 

مرد گفت: با سختي شب را به صبح رساندم. شداد به او گفت: بر تو مژده و بشارت باد 
ي خطاهاي تو است كه من از  ي گناهان و از بين برنده (كه اين سختي و بيماري) كفاره

اي از بندگان مؤمن  فرمايد: هرگاه من بنده شنيدم كه فرمود: خداي عزوجل مي �پيامبر 
را به مصيبتي مبتال نمايم و او مرا بر آنچه كه بدان مبتال شده شكر كند، وقتي كه از  خود

خيزد ( از بستر بيماري) همانند روزي است كه از مادرش پاك و بدون خطا  جايش برمي
  1 »متولد شده است.

آنچه كه بدان مبتال : «ما ابتليته) علیفحمدني به كالم خداي تبارك و تعالي نگاه كن: (
اين شرط براي تحقق آنچه كه خدا بدان وعده نموده است الزم » شده مرا سپاس نمايد.

باشد كه عبارت از خروج (يا پاك شدن) از خطا و گناهان همانند روزي است كه از  مي
شود) و شخص مبتال بالي وارده  مادر متولد شده است (يعني با ميالدي جديد متولد مي

كند و طرف و جانب نعمت آن را تماشا  وجهي نميرا پشت گوش انداخته و بدان ت
 �داند). همچنانكه حضرت عمر كند (يعني بال را نوعي نعمت از جانب خداوند مي مي

ام مگر آنكه از سوي خداوند چهار نعمت را  فرمايد: به هيچ بال و مصيبتي گرفتار نشده مي
بال وارده بر من امر غيرقابل ام.اول: آنكه آن بال در دين من نبوده است. دوم:  در آن ديده

__________________ 

  از احمد.روايت  -1
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ام. چهارم: آنكه من  تحملي نبوده است. سوم: از رضا و شكر نسبت بدان محروم نشده
  ام. پاداش آن را از خدا خواسته

  كند: روايت مي �در اين مورد جابر از پيامبر
في هل البالء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت أ ی، حين يعطةيوم القيام ةهل العافيأ(يود 

  .1الدنيا بالمقاريض)

ديدگان) در  بينند به اهل بال (مصيبت روز قيامت، اهل عافيت (بهشتيان) وقتي كه مي«
شد  شود دوست دارند كه در دنيا پوستهايشان با قيچي بريده مي دنيا چنان پاداشي عطا مي

  شد.) (تا آن پاداش نيز به آنان بخشيده مي
اند دوست  در دنيا به مصيبتي گرفتار نشدهفهميم رستگاراني كه  از اين حديث مي

ندارند در طول دوران زندگيشان بدون مصيبت باشند و به چيزي گرفتار نشوند بلكه 
ي گناهانشان در روز قيامت  خواهند به مصيبت و ناراحتي در دنيا مبتال شوند تا كفاره مي

  باشد.
قيامت موكول خواهد شود كه تمام عقاب و كفيرگناهان به روز  پس بر ما معلوم مي

  شد.
  فرمود: �از انس بن مالك روايت شد كه پيامبر

مسك عنه بذنبه، أراد بعبده الشر، أذا إفي الدنيا، و  ةراد اهللا بعبده الخير، عجل له العقوبأذا أ(
  .2)ةيوافي به يوم القيام یحت

د و هر اش اراده خير نمايد عذابي را در دنيا بر وي عارض كن هر گاه خداوند به بنده«
دارد تا اينكه در قيامت  اش اراده شر نمايد، عقوبت خود را از او باز مي گاه خداوند بر بنده

  »او را به عذاب خويش گرفتار سازد.

__________________ 

شاهدي بر آن ذكر نموده كه آن  بروايت از ترمذي و آن را غريب دانسته ولي از حديث ابن عباس -1

  حديث را به درجه حسن رسانده است.

  ).2398ترمذي ( -2
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  گويد: يحيي بن سعيد مي
هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض! فقال  :فقاله رجل �ن رجال جاءه الموت في زمن رسول اهللاأ(
  .1)ض فكفر عنه من سيئاتهن اهللا ابتاله بمر أدريك، لو يحك! و ما يو  :�اهللا رسول

خوشا به حالش مرد در حالي كه مردي وفات يافت. شخصي گفت:  �در زمان پيامبر«
داني اگر خدا او را به  فرمود: واي بر تو، تو چه مي �به مرض و بيماري مبتال نشد! پيامبر

  »نمود! پوشي مي كرد از گناهانش (بعضي از گناهانش) چشم مرضي مبتال مي

  حمام حدود و مجازات شرعي - 4
كننده و پوشاننده گناهان و خطاها، اجراي حدود و  يكي ديگر از حمامهاي پاك

  باشد بر كسي كه مرتكب جرم و خطا شده است. عقوبات شرعي مي
الزم است كسي كه مرتكب زنا شد بر او حد زنا، كسي كه دزدي نمود بر او حد 

ري تهمتي بست بر او حد بهتان و كسي كه شراب نوشيد بر او دزدي، كسي كه بر ديگ
تر از آنست كه  طور ساير موارد، زيرا خداي متعال گرامي حد شراب، جاري گردد. و همين

شخص مجرم و گناهكار را دوبار تعذيب نمايد: يك بار در دنيا و بار ديگر در آخرت. 
  مايد:فر مي �روايت شده كه پيامبر �چنانكه از حضرت علي 

، ةخر في اآل ةعبده العقوب ین يثني علأعدل من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فاهللا أ(من 
  .2ن يعود في شيٍء قد عفا عنه)أكرم من أصاب حدا فستره اهللا عليه عفا عنه فاهللا أمن و 

__________________ 

باشد. احاديث اين  روايت از مالك به طريق مرسل و آن اگر چه مرسل است ولي سند آن صحيح مي -1

خطيب تبريزي با تحقيق شيخ الباني، » مشكاه المصابيح«ها و هموم) از كتاب قسمت تماماً (حمام مصيبت

  قسمت عيادت مريض و پاداش بيماري گرفته شده است.

) و گفته است حسن و غريب است و حاكم ان را روايت 2626) ترمذي (159- 1/99روايت از احمد ( -2

  د و ذهبي موافق او است.دان ) و با شرط شيخين آن را صحيح مي4/262-2/445كرده است (
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هركسي مرتكب گناهي كه موجب حد باشد، گردد و در دنيا نسبت به كيفر او شتاب «
دوبار، هم در دنيا و هم در آخرت مجازات نخواهد شد؛ زيرا خدا عادلتر از  ورزيده شود،

اش را در آخرت دوباره مورد عقوبت قرار دهد و هر كسي كه مرتكب  آن است كه بنده
گناه مستوجب حد گردد و خداوند خطاهاي او را پوشاند در آن صورت ايشان را مورد 

تر از آن است كه كسي را مورد عفو  ايندهدهد و خداوند بخش عفو و بخشش خود قرار مي
  »خود قرار داده باشد و سپس به مجازات او برگردد.

توان به آن استدالل كرد كه حدود و مجازات  ترين مدركي كه مي ترين و درست روشن
باشد كه  باشد، حديث عباده بن صامت مي شرعي موجب كفارات گناهان و خطاها مي

  نشسته بوديم فرمود:گويد: در محضر رسول خدا  مي
اهللا،  یجره علأمنكم، ف یفتزنوا... فمن و  ، وال تسرقوا، والن ال تشركوا باهللا شيئاً أ على(بايعوني 

صاب من ذلك شيئاً، أمن له و ة دنيا) فهو كفار الي في أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به (أمن و 
  .1 له) ن شاء غفرإبه و عذن شاء إاهللا،  ىلإفستره اهللا عليه، فهو 

نكنيد و زنا انجام ندهيد... با من بيعت كنيد كه براي خدا شريك قرار ندهيد، دزدي «
پس هر كس از شما بدان وفا نمايد پاداش او نزد خداوند است و هركس مرتكب يكي از 

شود، و هر كس از  شود (يعني در دنيا) و اين مجازات كفاره گناه مي آنها شد مجازات مي
در متن بيعت بيان شد از شرك، دزدي، زنا و ...) انجام داد و  موارد باال را (آنچه كه

گردد، اگر  خداوند سر او را پوشانيد در آن صورت حكم او به سوي خداوند بازمي
  »بخشايد. كند و اگر خواست او را مي خواست او را مجازات مي

در صحيح بخاري و مسلم اين حديث روايت شده است و در صحيح مسلم اينگونه 
  يت شده است:روا

  .منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته) أتى(من 

__________________ 

  ).1709) و مسلم (18روايت شده از بخاري ( -1
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و حد شرعي بر او جاري گرديد، هر كدام از شما مرتكب گناه مستوجب حد گرديد، «
  »گردد. آن حد موجب كفارت گناهان او مي

گردد،  گويد: در مورد اينكه اقامه حدود، موجب كفارات گناهان مي امام شافعي مي
  ام. نشنيده �باده بن صامتحديثي بهتر از حديث ع

شامل عقوبات شرعي است يعني حدودي كه از جانب » عقوبات«در حديث فوق 
شريعت حد و مرز آنها معين و مشخص شده باشد مانند: زنا و دزدي و ... و يا معين 

ن كفايت گناهان مشمول مصيبتها وبالهاي قضا و قدري آنشده باشد همانند تعزيرات و 
مانگونه كه قبالً بيان شد. به عبارت ديگر: اين حدود يا مشخص هستند شوند، ه بر او مي

يا غيرمشخص. غيرمشخص مانند تعزيرات و يا عقوبات قدريند مانند مصايب، مريضها و 
ها و آنچه كه قبال ذكر شد (يعني اموري كه ناشي از قضا و قدر الهي  دردها و رنج

  باشند). و اما حديث: مي
  1هلها ام ال؟)أل ةار دري: الحدود كفأ(ال 

  »آيد يا خير؟ دانم حدود، به عنوان كفارت گناهان به شمار مي نمي«
مربوط به موقعي است كه هنوز خداوند متعال به ايشان يادآور نشده بود كه از گناهان 

گذرم كه خداوند متعال آنچه را رسولش قبالً بدان آگاهي نداشت به  و لغزشهاي او درمي
اي  باشند. اگر بنده اينگونه حمامها، كفارات گناهان و خطاهاي بندگان مياو ياد داد. تمام 

شود كه عذاب  راسته نگردانيد، در حيات برزخي پاك ميآخود را با اين حمامها پاك و 
قبر ثابت و از قضاياي ثابت ديني است و اگر پناه به خدا باز با عذاب قبر پاك نگردد، 

  .آتش دوزخ بايستي آن را پاك نمايد

__________________ 

) و با شرط شيخين آن را صحيح دانسته و ذهبي 2/450، 2/14، 1/36( �روايت حاكم از ابوهريره -1

موافق آن است. همانگونه كه حافظ ابن حجر در فتح الباري با شرط شيخين آن را صحيح دانسته 

)1/66.(  
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  نتايج توبه

در صورت تحقق اركان و استيفاي شرايط توبه نصوح، ثمرات و نتايج آن بسيار است. 
اش آنها را خواهد يافت و پاداش قيامت بهتر  هر تائبي، در وجود خود و در زندگي دنيايي

تر است. توبه، داراي ثمرات و نتايج دنيايي و آخرتي، مادي و معنوي، اخالقي  و جاويدان
  فردي و اجتماعي است.و عملي و 

  تكفير سيئات و دخول بهشت -1

نتايج نخستين توبه كسب مغفرت و دخول بهشت است كه خداوند متعال در آن براي 
بندگان صالح نعمتهايي آماده كرده كه به رؤيت هيچ چشمي درنيامده و به گوش هيچ 

  فرمايد: تعال مياي خطور نكرده است. آنجا كه خداوند م كسي نخورده و به قلب هيچ بنده

� Ÿξsù ãΝn=÷è s? Ó§ ø� tΡ !$ ¨Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§�è% & ãôã r& L !# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ ÷è tƒ �     
  ]17سجده / [  

داند چه چيز از آنچه روشني بخش ديدگان است به پاداش آنچه  كس نمي هيچ«
  ».دادند براي آنان پنهان شده است انجام مي
كتاب خود به ما دستور داده است كه به سوي مغفرت و آمرزش خداوند متعال در

پروردگار خود، و به سوي بهشتي كه به پهناي آسمانها و زمين است و براي پرهيزگاران 
آراسته شده، بشتابيم. و خداوند آشكارا براي ما بيان نموده كه پرهيزگاران مستحق بهشت، 

آنان بشري از مخلوقات خدايند كه در كنار نه فرشتگان پاكند و نه پيامبران معصوم بلكه 
افتند و در كنار استقامت به  روند و در كنار اطاعت به عصيان مي راه صواب، به خطا مي

شوند و هيچ مزيتي ندارند جز آنكه در خطاها و لغزشها استمرار  انحراف كشانده مي
كاب به گناه فوري به روند بلكه هنگام ارت يابند و بدون بازگشت به دنبال معاصي نمي نمي

ايستند، خواستار  گردند و در آستان رحمتش متواضعانه مي سوي پروردگار خود بازمي
شوند. خداوند  رضاي او، طالب عفو او، سائل و خواهان مغفرت او و داعي رحمت او مي

  فرمايد: مي
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xá ø‹tó ø9 $# tÏù$ yèø9 $#uρ Çtã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9$# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) 

(#θè=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρ r& (# þθ ßϑn=sß öΝæη|¡ à�Ρr& (#ρ ã�x. sŒ ©! $# (#ρ ã�x� øótG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ 

šUθçΡ —%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θ è=yè sù öΝèδuρ šχθßϑn=ôè tƒ �  

  ]135- 133آل عمران/[  
و براي نيل به آمرزشي از پروردگار خود و بهشتي كه پهنايش (به قدر) اسمانها و «

پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد. آناني كه در فراخي و  زمين است و براي
گذرند و خداوند  برند. و از مردم درمي كنند و خشم خود را فرو مي تنگي انفاق مي

نيكوكاران را دوست دارد. و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا 
خواهند و چه كسي  آورند و براي گناهانشان آمرزش مي دارند خدا را به ياد مي
دانند (كه گناه  مياند با آنكه  آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده جز خدا گناهان را مي

  ».كنند. است) پافشاري نمي
نمايد، آنجا كه  خداوند متعال اين بندگان پرهيزگار را بخشنده و رنجبر، توصيف مي

خشم خود را فرو  پردازند و دارد آنان نه فقط در فراخي و تنگي به انفاق مي بيان مي
دهند و سپس  گيرند و مردمان را مورد عفو و بخشش قرار مي برند بلكه خشم مي مي

دارد كه چنين كساني هرگاه ضعف بشري بر آنان عارض شود و  خداوند متعال بيان مي
مرتكب گناه كبيره گردند مانند زنا و يا گرفتار گناه صغيره شوند كه آيه آن را به ستم در 

آورند و در پيشگاه او از بابت گناهانشان طلب  بير نموده، خدا را به ياد ميحق نفس تع
  كنند و چه كسي جز خدا سزاوار آمرزش است؟ آمرزش مي

  فرمايد: و باز خداوند متعال مي



    

  329    نتائج توبه
  

 

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u (#þθ ç/θè? ’ n<Î) «! $# Zπ t/öθ s? %�nθ ÝÁ ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïe�s3ãƒ 

öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6n=Åzô‰ ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì�øg rB  ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{ $# tΠ öθ tƒ Ÿω “Ì“ øƒ ä† 

ª! $# ¢ É<̈Ζ9 $# zƒÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u …çµ yè tΒ ( öΝèδ â‘θ çΡ 4 të ó¡ o„ š÷t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr' Î/ uρ 

tβθ ä9θà)tƒ !$uΖ−/ u‘ öΝÏϑø? r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ ö�Ï�øî $# uρ !$uΖs9 ( y7̈Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰s% �    
  ]8تحريم/[  

اي راستين كنيد، اميد است كه  ايد به درگاه خدا توبه اي كساني كه ايمان آورده«
پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايي كه از زير درختان آن 

خود و كساني را كه با او  جويبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پيامبر
گرداند. نورشان از پيشاپيش انان و از سمت راستشان  اند خوار نمي ايمان آورده

گويند: پروردگارا نور ما را براي ما كامل گردان و بر ما ببخشاي كه  روان است. مي
  ».تو بر هر چيز توانايي
  .ورود به بهشت -2تكفير سيئات  -1توبه نصوح دو دستاورد دارد. 

  گويد: توبه داراي دو ثمر و يا دو نتيجه است: مي غزالي رحمه اهللا
ي تائب پاك گردد، انگار گناهي از او سر نزده  اول: تكفير گناهان تا جايي كه بنده

  باشد.
  دوم: نايل شدن به درجات و مقامات عالي تا به صورت محبوب خداوند، درآيد.

اصل گناه را به كلي محو و نابود تكفير گناهان باز داراي مراتبي است. بعضي 
گردند. يعني تكفير گناهان هم مانند درجات  سازند و بعضي موجب تخفيف گناهان مي مي

ي حسنات، از  توبه داراي مراتبي است. بنابراين استغفار قلبي و جبران سيئات به وسيله
وجود عدم  باشد و قطعاً از فايده خالي نيست و نبايد پنداشت كه نخستين درجات آن مي

آن يكسان است. اهل دنيا و صاحبان بصيرت بطور قطع دريافتند. قول خداوند متعال كه 

≅yϑsù ö � فرمايد: مي yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \�ø‹yz …çν t� tƒ ∩∠∪ � ]گواه بر اين مدعاست كه ] 7:الزلزلة  
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در ميزان و اي  اي از خير و نيكي خالي از نتيجه و اثر نيست، همانگونه كه دانه ذره
اثر  اثر باشد. دومي هم بي تأثير نخواهد بود. اگر دانه اول در ميزان پروردگار بي سنجش بي

اثر خواهند  خواهد بود و همانطور سومي و چهارمي و ... تا آنجا كه عدلهاي دانه هم بي
اي از نيكي سنگين  بود و چنين چيزي قطعا محال است، بلكه ميزان حسنات با ذره

رود. هان، مبادا كه ذرات طاعات و  ي سيئات باال مي هكذا... تا آنجا كه كفه شود و مي
عبادات را كوچك شماريد و آنها را انجام ندهيد و از ذرات گناهان و معاصي پروا 

كند. به  ريسي كه ريسندگي را ترك مي همانند زن دوكنداشته باشيد و مرتكب آنها شويد.
يك تار دست بيابد. شما هم با همين استدالل اعمال گذرد تا به  دليل اينكه ساعتي مي

كند و با  نياز نمي نيك را، هر چند اندك، ترك كنيد و بگوييد: چنين چيزي انسان را بي
توان لباسي بر تن كرد، غافل از اينكه لباسهاي دنيا از تك تك تارها  ي نميچنين تارهاي
اند. لذا تضرع و  ذرات تشكيل يافتهاند و اجسام جهان با چنان وسعتي، همه از  جمع گشته

اي است نزد خداوند متعال و هيچگاه ضايع نخواهد گشت  استغفار قلبي خود يك حسنه
آيد چرا كه حركت زبان با  گويم: استغفار زباني هم يك حسنه به شمار مي و بلكه مي

باشد و  استغفار به مراتب بهتر از حركت زبان به غيبت يك مسلمان و يا سخنان بيهوده مي
حتي از سكوت هم بهتر و نيكوتر است بنابراين فضيلت استغفار زباني نسبت به سكوت 

  1 گردد و نقص آن نسبت به عمل قلبي است. ظاهر و عيان مي

  تجديد ايمان -2

و از نتايج و منافع توبه اين است كه تائب به تجديد و بازسازي ايمان خود پس از 
پردازد. گناهان و معاصي ايمان شخص را مخدوش  ميآنكه مرتكب گناهان و خطا گشته، 

سازد،  كنند و گناه انسان را بسته به حجم، كميت و كيفيت آن كم يا بزرگ مجروح مي مي

__________________ 

  .4/48اء علوم الدين: نگاه: احي -1
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زيرا گاهي كه صاحب آن بدان شاد گردد و از بازگو نمودن آن لذت برد سواي گناهي 
شده باشد و از است كه صاحبش بدان محزون و غمگين شود و از ارتكاب آن شرمنده 

خداوند متعال پيوسته خواهان آن باشد كه آن معصيت را بر او بپوشاند و در دنيا و قيامت 
  ايشان را رسوا ننمايد.

خرده معصيتي كه از بنده خدا ناگهاني همچون تخمك خروس صادر گردد غير از 
  سته گردد.معصيتي است كه از آن بنده تكرار گردد و بر آن اصرار ورزد و قلبش بدان واب

در هر صورت گناهان و معاصي، تأثيرات منفي بر ايمان مكلف دارند و پناه به خدا 
  گاهي منجر به كفر خواهد گرديد.

  فرمايد: مي �و در حديث صحيح روايت شده كه پيامبر
هو مؤمن وال يشرب الخمر مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق و هو ال يزني الزاني حين يزني و (

  .1)هو مؤمنحين يشربها و 
هيچ زناكاري هنگام عمل زنا مؤمن نيست و هيچ دزدي هنگام عمل دزدي مؤمن «

  »نيست و هيچ شرابخواري هنگام نوشيدن شراب مؤمن نيست.
  فرمايد: و باز مي

  .2ليه)إقلع، رجع أذا إ، فرأسه كالظلةی العبد خرج منه اإليمان فكان عل نىذا ز إ(
گردد و مانند سايه بر سر او  مان از او خارج مياي مرتكب زنا شود، اي هر گاه بنده«
  »گردد. باشد و آنگاه كه از گناه برگردد و عودت نمايد، ايمان هم به سوي او بازمي مي

  فرمايد: و باز مي
  .3)واهللا ال يؤمن! من ال يأمن جاره بوائقهواهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، (

__________________ 

  ).7707، صحيح جامع الصغير (�متفق عليه از ابوهريره -1

  ).586، مرجع قبلي، (�ابوداود و حاكم از ابوهريره -2

  )7102، صحيح جامع الصغير (�روايت احمد و بخاري از ابوهريره -3
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اش از  ه خدا ايمان ندارد. كسي كه همسايهبه خدا ايمان ندارد، به خدا ايمان ندارد، ب«
  »شر او در امان نباشد.

  .1خيه ما يحب لنفسه)حتى يحب ألحدكم أ(ال يؤمن 
دارد براي  هيچكدام از شما ايمان كامل ندارد تا اينكه آنچه را براي خود دوست مي«

  »برادر دينيش نيز دوست داشته باشد.
 باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جاره، ومن كان يؤمن من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ(

   .2)ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت

اش را اذيت نكند و آنكه ايمان  هر كسي ايمان به خدا و روز آخرت دارد بايد همسايه«
و روز  به خدا و روز آخرت دارد بايد مهمانش را احترام كند، و كسي كه ايمان به خدا

  »آخرت دارد بايد سخن خير بگويد يا سكوت اختيار كند.
  ... و اين بدان معني است كه هر كسي چنين صفاتي را نداشته باشد فاقد ايمان است.

خواهم به اختالفات فرق كالمي  در اين احاديث منظور از نفي ايمان چيست؟ نمي
عالمان اسالمي بر اين است  پيروان چنين نصوص و امثال آن دامن بزنم. ولي اتفاق نظر

كه منظور از نفي ايمان، ايمان صادق و كامل در انسان است و منظور اين است كه به 
گرايد و  ي سياهي و تاريكي معصيت، نور ايمان به كسوف رفته و يا به خاموشي مي وسيله

ته، يا بدان معناست آن نيرو، جاذبه و تأثير ايماني كه شخص قبل از ارتكاب معصيت داش
  بعد از ارتكاب گناهان و معاصي باقي نخواهد ماند.

ي صادق و نصوح در واقع تجديد ايمان، تقويت آن بعد از ضعف،  بنابراين توبه
بيداري و به حركت درآوردن آن پس از سكون و خاموشي و تثبيت و استحكام بخشيدن 

و انگيزه و  به آن است در پي دغدغه و تشكيك در آن همراه با شوق و اشتياق كامل

__________________ 

  .7538، مرجع قبلي �متفق عليه، از حديث انس -1

  6018صحيح بخاري  -2
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دهد و او را از  احساسات زنده و جديد كه شخص تائب را به سوي خير و نيكي سوق مي
  رهاند. شر و بدي مي

نمايد و ايمان را مقارن و  از همين روست كه قرآن كريم ايمان را بر توبه عطف مي
و همسان توبه قرار داده است زيرا كه ايمان مكمل توبه است بلكه تصحيح ايمان در گر

  فرمايد: مي» عبادالرحمن«باشد. همانگونه كه خداوند متعال در وصف  توبه مي

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

āωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ÷“ tƒ 4  tΒuρ ö≅ yèø� tƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã&s! 

Ü># x‹ yèø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ āωÎ) tΒ z>$ s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

Wξyϑ tã $[s Î=≈|¹ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΑ Ïd‰ t6ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym �   ]/ 70- 68فرقان[  

خدا خونش را خوانند و كسي را كه  اند كه با خدا معبودي ديگر نمي و كساني«
كنند. و هر كس اينها را انجام  كشند و زنا نمي به حق نمي حرام كرده است جز

دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. براي او در روز قيامت عذاب دو چندان 
ورد و كار  ماند، مگر كسي كه توبه كند و ايمان ا شود و پيوسته در آن خوار مي مي

  ».كند را به نيكيها تبديل مي شايسته كند. پس خداوند بديهايشان
  فرمايد: و باز خداوند مي

� ’ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$ ¤� tós9 yϑ Ïj9 z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $ [sÎ=≈|¹ §ΝèO 3“y‰ tF÷δ$# �  ]/82طه[  

و به يقين من آمرزنده كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار  شايسته «
  ».انجام دهد و به راه راست هدايت يابد

عالمت هايي است كه  كننده داراي داليل و نشانه ايمان، به خدا در روان توبهتجديد 
  توبه صحيح و ايمان واقعي هستند. وشناخت

آشنايي با خوبي و نيكويي (بِرّ) خداوند متعال كه شخص را در حال  -1از جمله: 
ر ارتكاب معصيت، مخفي و مستور داشته با وجود اينكه كامالً بر او مطلع بوده و اگ
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گيرند ولي چنين كاري نكرده  نمود تا از او دوري خواست او را در ميان مردم افشا مي مي
البرّ: «و اين كمال نيكويي و خوبي او در حق مؤمنان است و يكي از نامهاي پروردگار 

نيازي  است. و اين بر و نيكويي از جانب موالي بنده دليل بر كمال بي» نيكويي، خوبي
ي تائب، بذر اين منت  ال نيازمندي بنده به موالست. و اينجاست كه بندهموال از بنده و كم

كارد و نيكي، احسان و كرم او را به عيان خواهد داد و  پروردگار را در درون خود مي
سازد و جز به ياد، شكر، سپاس و عبادت نيك  خود را از تعلق به غير خدا فارغ مي

كه روي آوردن فقط به ذات باري و اعراض خداوند، خود را مشغول نخواهد نمود. چرا 
  است. ي مؤمن و تائب قصد واقعي هر بندهاز ماسواي او منظور اساسي و م

دهد و اگر  احساس حلم و حوصله خداوند در اينكه به گناهكار مهلت مي -2
كرد ولي خداوند، حليمي است كه در انتظام و  خواست ايشان را به زودي مجازات مي مي

ي مؤمن خداوند و پروردگارش با نام  ورزد. از اينجا است كه بنده نميكيفر تعجيل 
  نمايد. شناسد و صفت حلم او را عينا لمس مي مي» حليم«

آشنايي با كرم و بخشش پروردگار در قبول و پذيرش عذر و معذرت بندگان، كه  -3
و شيطاني  ي هواي نفساني ي مؤمن و تائب، به خاطر ضعف و ناتواني و غلبه هر گاه بنده

و... مرتكب گناه و خطايي شود، خداوند متعال با كرم و بخشش خود، عذر او را 
شود كه بنده به نوع ديگر به ياد و شكر و محبت  پذيرد كه چنين حالتي باعث مي مي

بي زيرا كه محبت تو در مقابل كسي لخداوند اشتغال ورزد، غير از ياد وشكر و محبت ق
رده وبه تو پاداش خوب داده و در مقابل بديهايت تو را مؤاخذه كه به تو احسان و نيكي ك

ننموده بلكه تو را آفريده است به مراتب بيشتر است از محبت تو در مقابل احسان تنها. 
  لذا عبوديت توبه بعد از گناه خود نوعي ديگر است.

تائب فضل و بزرگواري خداوند را در آمرزش و مغفرتش بشناسد كه مغفرت،  -4
ي از فضايل خداوند براي بندگان است. اگر ايشان بالفاصله حق خود در مقابل هر فضل
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بينيم  نمود، يك كار عادالنه و پسنديده بود ولي مي ستاند و تو را مجازات مي گناه از تو مي
نمايد كه چنين  بخشد و به استحقاق تو را كيفر نمي كه با فضل خود همچنان تو را مي

ت پروردگار و همچنين بازگشت به سوي او و شادي و مسرت حالتي باعث شكر و محب
غفار: بسيار «شود كه خداوند را با نام  باشد و سبب مي در مقابل چنين بخشايشي مي

لمس نمايي و چنين صفتي را مشاهده نمايي و به مقتضاي آن پروردگار خود را » بخشنده
، خود نوعي ديگري عبادت و پرستش نمايي كه اينگونه عبوديت و محبت و شناخت

  است.
شخص توبه كننده مراتب ذلت، فروتني و شدت نياز را در پيشگاه خداوند اعمال  -5

پندارد و اگر بتواند آنچه  نمايد؛ زيرا كه نفس در چنان حاالتي خود را شبيه پروردگار مي

(tΑ$s «گفت:  را فرعون مي sù O$ tΡr& ãΝä3š/ u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊆∪« او هم » ي شمايم: من پروردگار واال
گويد ولي چون فرعون حكومت خودكامه داشت آنچه در باطن داشت، اظهار نمود  مي

دارند لذا رهايي از اين  ولي ديگران ناتوانند و آن ادعا را در خود مستور و مخفي مي
ار قانانيت و كبر و جايگاه خدا نشستن، جز با ذلت عبوديت و خشوع و خضوع و افت

ار در قاصل نخواهد شد. و ذل عبوديت و خشوع و خضوع و افتدربارگاه خداوند، ح
  بارگاه خداوند، حاصل نخواهد شد. و ذل عبوديت، خود بر چهار مرتبه است:

ي اول: مشترك ميان تمام مخلوقات است و آن ذلت نيازمندي و فقر به سوي  مرتبه
داوند هستند و خداوند متعال است. تمام اهل آسمانها و زمين نيازمند و فقير درگاه خ

نياز است. تمام ساكنين آسمانها و زمين از او سائلند و  فقط خداوند است كه از آنان بي
  فقط خداوند است كه از هيچ كسي، سؤال و درخواستي ندارد.

ي دوم: ذلت طاعت و عبوديت است كه با اختيار خود، خود را در پيشگاه  مرتبه
ص طاعتگذاران است و از عبوديت در اي مخصو خداوند خوار سازد كه چنين مرتبه

  همين است.
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ي سوم: ذلت محبت است كه دوستدار، ذاتا ذليل است و به مقدار محبتش نسبت  مرتبه
دهد، بنابراين محبت بر مبناي ذلت در مقابل محبوب  به محبوب ذلت به او دست مي

  اند: است همانطور كه گفته
  يعقدف يشال و أن یحكم الهو       ذل لمن تحب، فليس فياخضع و 

فروتن باش و در مقابل محبوب خود را ذليل و خوار گردان كه دماغ مغرور و سركش 
  در حيطه عشق و محبت نباشد.

  و ديگري گفته:

  1عليها تراب الذل بين المقابر     قبورهم أهل الحب، حتیمساكين 

اري اند، حتي قبرهايشان در قبرستانها، خاك ذلت و خو و عاشقان مسكين دوستداران
  بر سر دارند.

  ي چهارم: ذلت در مقابل گناه و معصيت. مرتبه
هر گاه اين مراتب چهارگانه در انسان جمع شوند، ذلت و فروتني در پيشگاه خداوند 

تر خواهد بود كه ذلت و فروتني در برابر خداوند به خاطر ترس و خشيت، محبت و  كامل
  2 بازگشت، طاعت، فقر و نيازمندي به سوي اوست.

***  

  تبديل سيئات به حسنات -3

يكي ديگر از ثمرات و نتايج توبه همانگونه كه خداوند متعال در قرآن بيان داشته، 
  فرمايد: كنندگان به حسنات و نيكيها است. آنجا كه مي تبديل سيئات وگناهان توبه
__________________ 

  نوشته شده:» مدارج السالكين«اصل كتاب  در هامش -1

  وكم عزة قد نالها المرء بالذل              أذل لمن أهوي ألكسب عزه  

  ذليال له، فاقر السالم علي الوصل          اذا كان من تهوي عزيزاًولم تكن  

  .207-1/206نگاه: مدارج السالكين:  -2
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مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند، پس خداوند بديهايشان «
  ».ي مهربان است كند و خدا همواره آمرزنده را به نيكيها تبديل مي

ي آنان با ايمان و  هر گاه توبهترين بشارت و مژده براي تائبان است كه  اين عظيم
ي واقعي همين است.  گردد كه توبه كردار نيك همراه گردد، بديهايشان به نيكيها تبديل مي

ام و  تر در موقع نزول اين آيه نديده را شادان �گويد: من هيچگاه پيامبر مي �ابن عباس
  ي: همچنين هنگام نزول آيه

� $ ‾ΡÎ) $ oΨ óstFsù y7s9 $[s ÷G sù $YΖ� Î7•Β ∩⊇∪ t� Ï�øó u‹Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ£‰s) s?  ÏΒ š� Î7/Ρ sŒ $ tΒuρ 

t�̈z r' s? �  ]/ 2- 1الفتح[  

تا خداوند از گناه گذشته و  ما تو را پيروزي بخشيديم چه پيروزي درخشاني،«
ي تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست  آينده

  ».هدايت كند
نگي اين تبديل اختالف دارند كه آيا در دنياست يا در قيامت؟ عالمان در بيان و چگو

  دو نظريه موجود است:
گويند: منظور، تبديل اعمال زشت آنان به اعمال  و يارانش مي بابن عباس

نيكوست و خداوند آنان را از شرك به ايمان و از زنا و فحشا و عفت و پاكدامني، و از 
  دهد. امانت، تبديل و تغيير مي دروغگويي به راستگويي و از خيانت به

بنابراين معني آيه اينگونه خواهد بود: آنان صفات قبيح و اعمال زشت خود را به 
صفات نيكو و اعمال صالح تغيير دادند و تبديل كردند. همانگونه كه شخص بيمار، 

  نمايد.  ديده، بال را به عافيت، تغيير و تبديل مي بيماري را به صحت و مصبت
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گويند: منظور اين است كه خداوند در روز  مسيب و ديگران از تابعين مي سعيد بن
اي به آنان  كند يعني در مقابل هر سيئه قيامت، سيئات آنان را به حسنات تبديل مي

  نمايد. اي اعطا مي حسنه
صاحبان اين نظريه به اين روايت ترمذي كه در جامع خود بيان داشته استناد و 

آخرين مردي را ه «فرمايد:  مي �روايت شده، پيامبر خدا �از ابوذر نمايند كه استدالل مي
گويند:  شود، به شما ياد دهم: روز قيامت مردي را مي آورند و مي از آتش جهنم خارج مي

پوشانند. به او  اش را بر او عرضه داريد. و گناهان كبيره را از او مي گناهان صغيره
نمايد و انكار  اي و او بدانها اقرار و اعتراف مي گويند: فالن روز چنين و چنان كرده مي

دهند كه در مقابل هر  ترسد: براي او دستور مي اش مي كند ولي از گناهان كبيره نمي
گويد: گناهان فراوان ديگري دارم كه  اش يك حسنه قرار دهيد. شخص گناهكار مي سيئه

با شنيدن اين سخن خنديد تا  �گويد: پيامبر خدا مي �بينم! ابوذر من امروز آنها را نمي
  »اينكه دندانهايش ظاهر گشتند.

گويد: اين حديث صحيحي است ولي در استدالل به آن بنا بر صحت اين  ابن قيم مي
ي سيئاتش معذب و داخل آتش  قول محل اختالف است زيرا كه چنين شخصي به وسيله

اي به او اعطا  حسنهاي  شده است و از آن پس از آتش خارج گشته و در مقابل هر سيئه
 ني مؤم اي است كه خداوند ابتدا به هنگام شمارش گناهان به بنده شده است و آن صدقه

يكيها تبديل بشوند كه اگر چنين نبخشد و اين بدان معنا نيست كه آن گناهان به  خود مي
گشت. سخن در اين  شود، او هم مجازات نمي بود همانگونه كه تائب مجازات نمي مي

اي قرار داده باشد كه در اين  اي، حسنه كننده خود در عوض هر سيئه توبهانسان  است كه
واند بر آن داللت ت يابد. پس چگونه حديث مي صورت است كه حسنات او افزايش مي

  نمايد؟
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اند. دقت و تحقيق سلف در اين  مردم در تفسير اين آيه به اين حديث استدالل نموده
  خرين به دقت و غور آنان نخواهند رسيد. امت باره ملحوظ است كه بسياري از

استدالل به اين حديث موقعي صحيح است كه قبالً به يك قاعده اساسي توجه نماييم 
شود و آن قاعده  كه اگر بدان قاعده آگاهي يابيم، دقت و لطف استدالل بدان شناخته مي
گاهي به  ي توبه، لهاين است كه هر گناهي قطعا داراي اثري است كه آن اثر گاهي به وسي

ي  ي تكفير مصايب و گاهي به وسيله كننده گناهان، گاهي به وسيله ي حسنات پاك وسيله
رود. ولي هرگاه اثر گناه و يا گناهان بيشتر باشد و  دخول به آتش جهنم پاك و از بين مي

د آن وسايل توان از بين بردن آن را نداشته باشند گناهكار بايستي وارد آتش جهنم گرد
اي از گناه و پليدي موجود باشد و جز كسي  زيرا كه نبايد در واردشوندگان به بهشت ذره

ك شده باشد، داخل آن نخواهند شد. هر گاه از آلودگي اكه به تمام معني و از هر حيث پ
ي آزمايش قرار گيرد تا طالي  و تأثيرات گناهان در او باقي مانده باشد بايستي در بوته

  ك را به دست آرد.لمجزا گردد، و صالحيت دارالم ايمان از مغشوش
باشد  ي نصوح مي ي توبه در اين صورت، زوال موجب گناه و اثر آن، گاهي به وسيله

ي استيفاي حق از او و پاك شدن در آتش  ترين اسباب است و گاهي به وسيله كه آن قوي
ن نماند، آن وقت در ي آتش پاك شد و اثر چرك و كثافت گناه در آ است. هرگاه به وسيله

ي توبه نصوح، پاك و  گردد. پس وقتي به وسيله اي به او عطا مي اي، حسنه عوض هر سيئه
آراسته و اثر خباثت و آلودگي گناهان از او برطرف گرديد، شايستگي آن را خواهد داشت 
 كه خداوند در مقابل هر گناهي، نيكويي به او عطا فرمايد، زيرا زدودن خبائث و آلودگي

ي توبه به مراتب مهم و نزد خدا محبوبتر از زدودن آلودگي گناهان به  گناهان به وسيله
ي آتش است. آتش در واقع عوض و جايگزين توبه است، و اصل خود توبه  وسيله

  باشد. مي
اي جايگزين آن نموده  ي پشيماني از هر گناه، حسنه وبه كننده به وسيلهتتوضيح اينكه: 

باشد. پس وقتي كه پشيماني، خود توبه بشمار آيد  ي گناه مي توبهندامت خود  همان كه
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گردد. پس هر گناهي كه توبه  بنابراين توبه از هر گناهي به عنوان يك حسنه محسوب مي
گويند سيئه تبديل به  اينجاست كه ميگردد.  بر آن قرار گرفته باشد به يك حسنه تبديل مي

  الزم و ضروري است. گردد. دقت و تدبر در اين مورد حسنه مي
از طرف ديگر، گاهي عمل يك حسنه به مقدار يك سيئه است و گاهي مقدار حسنه از 
سيئه كمتر است و گاهي مقدار حسنه از سيئه بيشتر است كه اين بستگي به ميزان 
نصوحي، خلوص، صداقت و اعمال قلبي تائب دارد كه گاهي مصالح و منافع حسنه بر 

تري دارد. و اين خود يكي از اسرار مسائل و لطايف توبه مفاسد سيئه رجحان و بر
  باشد. مي

يمي را به توضيح آن چنين است كه: چه بسا گناه انسان عارف به خدا، پيامد بس عظ
تب بر حسنات بيشتر و منافع عظيمي خواهد بود، كه چنان دنبال خواهد داشت و مر

بازگشت، پشيماني و جبران  حالتي (حالت ارتكاب گناه) به خاطر ذلت، خواري، ترس،
، تا آنجا كه تتر و خوشايندتر اس تر، نزد خدا محبوب اي و يا حسنات عظيم آن با حسنه
و از اينكه ايشان را مرتكب گناه » نمودم كاش او را به گناه وادار نمي«گويد:  شيطان مي

ساخت، سخت پشيمان است، همانگونه كه دارنده گناه بر ارتكاب آن سخت پشيمان 
اي را كه بيني دشمن  است. ولي ميان اين دو پشيماني زمين تا آسمان است. خداوند بنده

دارد. و همانطور كه  ي او را برافروزد، فراوان دوست مي را به خاك مالد و حقد و كينه
ي  باشد. اينجاست كه بنده ، عبوديت و بندگي خداوند از جمله اسرار توبه ميتگذش

ي توبه به دست  نمايد و محبت خداوند را به وسيله ك مافات ميمؤمن به وسيله توبه تدار
دهد آنچنان كه در عوض هر گناهي يك  آورد به سبب اينكه اعمال بيشتري انجام مي مي

  دهد. حسنه بلكه حسناتي انجام مي

ãΑ �ي در آيه Ïd‰t6ãƒ ª! $# ôΜ ÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym 3 � /ده كه خداوند نفرموبيانديشيد  ]70[الفرقان  
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اي قرار خواهد گرفت، لذا ممكن است كه جايگزين  اي حسنه است در عوض هر سيئه
  يك سيئه چندين حسنه باشد كه اين بستگي به حال و كيفيت مبدل دارد.

و اما در حديثي كه بيان شد آن كسي كه به خاطر گناهانش عذاب داده شده در دنيا در 
توابع آن بكار نگرفته است، پس در مقابل ي نصوح و  عوض گناهان، حسناتي از قبيل توبه

اي يك حسنه به او عطا شده و پيامبر خدا درباره گناهان كبيره سكوت فرموده  هر سيئه
لبخندي زده و بيان ننموده است  �است و هنگامي كه موضوع آنها به ميان آمده، حضرت

اي  هر گناه صغيرهكه خداوند به مرتكب آنها چه خواهد كرد ولي بيان داشته كه در مقابل 
ي لطيفي است و آن اينكه تبديل و  اي قرارخواهد داشت. ولي حديث داراي اشاره حسنه

  گيرد. جايگزيني حسنات به دو دليل گناهان صغيره و كبيره را در بر مي
داللت دارد بر اينكه وقتي » گناهان كبيره را از او مستور داريد.« )اخبئوا عنه كبارها(اوال: 

ي او تبديل به حسنات گرديده به ياد گناهان  نمايد كه گناهان صغيره شخص مشاهده
افتد. پس جايگزيني كبائر به حسنات  افتد و به طمع تبديل آنها به حسنات هم مي كبيره مي

  كند. گردد و گرايش پيدا مي نزد او خوشايندتر است و بيشتر بدان شادان مي
خند زد و اين لبخند خود بيانگر احساس هنگامي كه آن را بيان داشت لب �پيامبر :دوم

گيرد و از اقرار به گناهان،  ي او از احسان و خوبيها انجام مي تعجب است از آنچه درباره
  ي آنها سؤال شود و فقط گناهان صغيره بر او عرضه گردد. بدون اينكه از او درباره

عباده  إلىطيف، المتودد لال كرم األكرمين، البرأجودين، و جود األأفتبارك اهللا رب العالمين، و 
  ليهم من كل طريق بكل نوع، ال اله اال هو الرحمن الرحيم.إيصاله إحسان، و نواع اإلأب

  پيروزي بر دشمن دائمي -4

از نتايج و ثمرات توبه، پيروزي بر دشمن دائمي انسان كه همان شيطان يكي ديگر 
خواهد نمود آدم را گمراه  نيباشد. شيطاني كه در پيشگاه خداوند سوگند خورد ب است، مي

و قرآن در چند سوره با اسلوبهاي مختلف اين موضوع را بيان داشته كه همگي داللت 
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دارند بر اينكه شيطان لعين پيوسته اصرار دارد بر نابودي و تباهي انسان، همانگونه كه 
  خودش به وسيله تكبر و سرپيچي از خداوند متعال هالك و نابود گرديد.

آن خداوند متعال ايشان را خوار و ذليل از آسمان بيرون راند و تا قيامت به دنبال 
  لعنت را بر ايشان مقرر داشت.

� tΑ$ s% Éb>u‘ !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒuθ øîr& £uΖÎiƒy—_{ öΝßγs9 ’ Îû ÇÚö‘F{ $# öΝåκ̈] tƒÈθ øî _{uρ tÏèuΗødr& �    

  ]39حجر /[  
گناهانشان را در زمين گفت: پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختي من هم «

  ».آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت برايشان مي

� tΑ$ s% !$ yϑÎ6sù ‘ ÏΖoK÷ƒuθ øîr& ¨β y‰ ãèø% V{ öΝçλm; y7sÛ≡u�ÅÀ tΛÉ) tFó¡ ãΚø9 $# ∩⊇∉∪ §ΝèO Ο ßγ̈Ψ u‹Ï? Uψ .ÏiΒ 

È ÷t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& ô ÏΒuρ öΝÎγÏ� ù=yz ô tãuρ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& tã uρ öΝÎγÎ=Í←!$ oÿw¬ ( Ÿω uρ ß‰ ÅgrB öΝèδ t� sVø. r& 

šÌ� Å3≈x© �  ]/17- 16االعراف[  

گفت: پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندي من هم براي فريفتن آنان حتما بر «
سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف 

  ».تتازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهي ياف راست و از طرف چپشان بر آنها مي

� tΑ$ s% y7Ï? ¨“ ÏèÎ6sù öΝßγ̈ΖtƒÈθ øî _{ tÏè uΗødr& ∩∇⊄∪ āω Î) x8yŠ$ t7Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# �    

  ]83- 82ص /[  
شيطان گفت: پس به عزت تو سوگند كه همگي را جدا از راه به در مي آورم. «

  ».آن بندگان پاك دل تو مگر 
مود (با وجود اينكه كذاب هم اش را انجام داد و به سوگندش وفا ن لعين وعده انشيط

بود) و در تزيين شر و تحسين باطل ساعتي فروگذار نكرد، و در گمراهي عقيده و انديشه 
  مردم و در بيراهه كشاندن آنان در عمل و رفتار، از هيچ كوششي دريغ نورزيد.
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خوابيد،  خوابد؟ جواب داد: اگر مي سؤال شد كه آيا شيطن مي �از حسن بصري
خوابد و پيوسته بيدار است. از  شديم! ولي او نمي ما از او راحت ميبعضي اوقات 

هاي او  اينجاست كه ما بايد نسبت به دشمني و عداوت بيدار باشيم و فريب مكايد و حيله
را نخوريم و مداخل و راههاي نفوذ او به قلب خود را مسدود سازيم و پيوسته پاسدار و 

ي خود باشيم كه مبادا از روي جهل و ناداني و نگهبان مرزهاي فكري و عقيدتي و سلوك
  يا غفلت و فراموشي به قلعه عفت و ايمان و سلوك ما نفوذ پيدا كند.

دارد و  به همين خاطر است كه خداوند متعال به شدت ما را از شيطان برحذر مي
  فرمايد: دهد و مي قاطعانه ما را هشدار مي

� ¨βÎ) z≈sÜ ø‹¤±9 $# ö/ä3s9 Aρß‰ tã çνρä‹ ÏƒªB$$ sù # ‡ρ ß‰ tã 4 $ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ …çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθä3 u‹Ï9 ôÏΒ 

É=≈ptõ¾ r& Î�� Ïè¡¡9   ]6فاطر /[  � #$
درحقيقت شيطان دشمن شماست شما نيز او را دشمن گيريد. او فقط دار و «

  ».خواند تا آنها از ياران آتش باشند ي خود را مي دسته
  

� Ÿω uρ (#θãè Î6®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çµ ‾Ρ Î) öΝä3s9 Aρ ß‰ tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ‾Ρ Î) Νä. ã�ãΒ ù'tƒ 

Ï þθ �¡9 $$Î/ Ï!$ t± ós x�ø9 $#uρ βr& uρ (#θä9θ à)s? ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? �  ]/ 169-168بقره[  

و از گامهاي شيطان پيروي مكنيد كه او دشمن آشكار شماست. او شما را به «
دانيد  رد تا بر خدا چيزي را كه نميدا دهد و وا مي بدي و زشتي فرمان مي

  ».بربنديد
پذيرد، و جز به هالك  اين دشمن، دشمني دائمي است، هيچگونه صلح و سازشي نمي

آدم تن نخواهد داد و سبب و علت عداوت او با انسان همانا حسادت  و گمراهي بني
  است. شاعر چه نيكو گفته است:

  من عاداك من حسد! ةال عداو إ    هازالتإ جیكل العداوات قد تر                
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ها هست، جز عداوتي كه از روي حسادت  ي تمام عداوت و دشمني اميد براي ازاله
  باشد.

توانم راضي كنم جز دشمني حسد ورز، كه  گفته است: تمام دشمنان را مي �معاويه
  آن جز با زوال نعمتم راضي نخواهد شد.

رار دهد، چشمش روشن و نسبت به نايل و هر گاه شيطان انساني را در دام گناهان ق
آدم داراي بصيرت و قلبش بينا و منور  گردد. ولي هر گاه بني شدن مقصودش شادمان مي

گردد و بعد از ارتكاب گناه به سوي خدا توبه كند و در پيشگاه او درخواست آمرزش 
نيرنگش نمايد، غم، اندوه و حسرت سرشار شيطان را فرا خواهد گرفت از اينكه تالش و 

ي گناهان  بني آدم را به وسيله: «قول شيطان آمده استبه تباهي كشانده شده است. از 
  »ي توبه و استغفار مرا هالك ساختند. هالك ساختم ولي آنان به وسيله

به عزت تو سوگند، تا زماني «و باز از او روايت شده كه به پروردگارش گفته است: 
خداوند » آنان را به گمراهي و هالك خواهم رساند.آدم موجود باشد  روح در كالبد بني

  متعال فرمود:
  »غفر لهم ما استغفرونيأو بعزتي ألظلن «
به عزت خودم سوگند تا زماني از من طلب آمرزش كنند، آنان را خواهم «

  ».بخشيد
شود شيطان براو پيروز گشته ولي هنگامي كه  هنگامي كه انسان مرتكب گناهي مي

نمايد، انسان بر او پيروز  توبه به سوي پروردگارش بازگشت مي ي انسان به وسيله
  گردد. مي

***  

  پيروزي بر نفس اماره (بدكاره) -5

كننده بر شهوات نفس خود است از  يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، پيروزي توبه
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هاي غريزي و فطري كه انسان را به سوي ارتكاب  قبيل خواهشهاي نفساني، قلبي و جاذبه
دارد كه قرآن آن  كشانند و نفسي كه انسان را از خير و طاعات باز مي ناه و معصيت ميگ

از زبان زن عزيز مصر � ناميده آنجا كه در داستان يوسف صديق» نفس اماره بالسوء«را 
  دارد: بيان مي

� !$ tΒuρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ ø� tΡ 4 ¨β Î) }§ø� ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨ΒV{ Ï þθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ 

Ö‘θ à� xî ×ΛÏm   ]53يوسف / [  � ‘§

كند مگر  كنم، چرا كه نفس قطعاً به بدي امر مي و من نفس خود را تبرئه نمي«
  ».كسي را كه خدا رحم كند، زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان است

و  دهد ه دستور به بدي ميتوسيدارد و آن پ تداللت بر مبالغه و كثر» ةامار «ي  صيغه
ها  كند و چه بسا انسان گاهي در مقابل جاذبه انسان را مدام تحريك و تشويق به بدي مي

اش  و خواهشهاي نفساني خود ضعيف و ناتوان گردد و نسبت به گرايشهاي نفس اماره
دهد تا آنجا كه قرآن كريم داستان نخستين جنايت و قتل را كه در تاريخ  تجواب مثب

دانست چگونه  كند. در آن زمان كه بشر نمي ازگو ميبشريت روي داد، براي ما ب
هاي مردگان خود را دفن نمايد و آن واقعه در داستان دو فرزند آدم است كه  جنازه

  فرمايد: كند و مي خداوند واقعيت خبر آنان را براي ما بازگو مي

� øŒÎ) $ t/§�s% $ZΡ$t/ ö�è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ $ yϑÏδÏ‰ tnr& öΝs9 uρ ö≅¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$s% y7̈Ψ n=çFø% V{ ( 
tΑ$s% $yϑ ‾Ρ Î) ã≅¬7s) tG tƒ ª! $# zÏΒ tÉ) −Fßϑø9$# ∩⊄∠∪ . È⌡s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰ tƒ Í_ n=çFø) tG Ï9 !$tΒ O$ tΡr& 

7ÝÅ™$ t6Î/ y“Ï‰ tƒ y7ø‹s9 Î) y7n=çFø% L{ ( þ’ ÎoΤÎ) Ú’%s{ r& ©!$# ¡>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& βr& 

r& þθ ç6s? ‘ ÏϑøOÎ*Î/ y7ÏÿùS Î) uρ tβθ ä3tFsù ôÏΒ É=≈ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 y7Ï9≡sŒ uρ (# äτℜ t“ y_ tÏΗÍ>≈©à9 $# ∩⊄∪ 

ôMtã §θ sÜ sù …çµ s9 …çµ Ý¡ ø� tΡ Ÿ≅ ÷Fs% ÏµŠÅzr& …ã&s# tG s) sù yxt6ô¹r' sù z ÏΒ šÎ�Å£≈sƒø:$# �    

  ]30-27مائده /[  
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از آن دو پذيرفته هنگامي كه هر يك از آن دو قرباني پيش داشتند، پس از يكي «
ل) يشد و از ديگري پذيرفته نشد. (قابيل) گفت: حتما تو را خواهم كشت. (هاب

پذيرد. اگر دست خود را به سوي من دراز كني  گفت: خدا فقط از تقوا پيشگان مي
كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از  تا مرا بكشي، من دستم را به سوي تو دراز نمي

خواهم تو با گناه من و گناه خودت  من مى ،ترسم ان ميخداوند، پروردگار جهاني
[به سوى خدا] بازگردى، و در نتيجه از اهل آتش باشى، و اين است سزاى 

اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد و وي را كشت و  . پس نفس اماره»ستمگران.
  ».كاران شد از زيان

ند تا آنجا كه او را به قتل كشا مالحظه كنيد كه نفس اماره، انسان را تا به كجا مي
دارد! خداوند از مقتول قرباني را  برادرش كه پاك و آراسته و بدون گناه بود، وا مي

پذيرفت و از قاتل نپذيرفت، و اين برادر مسكين جرمي و گناهي نداشت كه به سبب آن 
  به قتل برسد؟!

د شود، چنين نفسي هر گاه لگام گسيخته رها گردد و تسليم غرايز نفساني خو
صاحبش را به دام هالكت خواهد انداخت. اينجا است كه بايستي به مجاهدت ورياضت 

  فرمايد: آن پرداخت تا تزكيه و رستگار گردد. همانگونه كه خداوند متعال مي

� <§ø�tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγyϑoλù; r' sù $ yδu‘θ èg éX $ yγ1uθ ø) s? uρ ∩∇∪ ô‰ s% yxn=øù r& tΒ $yγ8 ©. y— 

∩∪ ô‰ s% uρ z>%s{  tΒ $ yγ9¢™yŠ �  ]/10- 7الشمس[  

سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. سپس پليدكاري و پرهيزگاريش «
را به آن الهام كرد كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعاً رستگار شد و هر كه 

  ».اش ساخت قطعا باخت آلوده
انتقال » كننده سرزنش لوامه:«به نفس » اماره«به همين دليل است كه انسان از نفس 

  فرمايد: يابد. آنجا كه قران در سوره قيامت مي مي
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�  Iω ãΝÅ¡ ø% é& ÏΘ öθ u‹Î/ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝÅ¡ ø% é& Ä§ø� ¨Ζ9 $$Î/ Ïπ tΒ# §θ ‾=9   ]2- 1قيامه / [  � #$
  ».نه! سوگند به روز قيامت و باز نه! سوگند به وجدان سرزنشگر«

كه صاحبش را هرگاه مرتكب شري يا كوتاهي  صيغه مبالعه سرزنشگري است» ةلوام«
دهد  كند و او را پيوسته مورد مالمت قرار مي در خيري گردد، بسيار و فراوان سرزنش مي

  تا به سوي توبه و بازگشت به درگاه خداوند راه يابد.
» نفس مطمئنه«شود كه به سطح  يابد و به سمت كمال روان مي و گاهي چنان ارتقاء مي

  فرمايد: رآن در آن باره ميرسد كه ق مي

� $ pκçJ −ƒr' ‾≈tƒ ß§ ø� ¨Ζ9 $# èπ̈ΖÍ×yϑôÜ ßϑø9 $# ∩⊄∠∪ û Éë Å_ ö‘$# 4’n< Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó÷£∆ � 

  ]28-27الفجر /[  
  ».اي نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد«

رش بازگردد در ي نصوح به سوي پروردگا كننده با توبه شكي نيست كه هر گاه توبه
اند، پيروز خواهد شد كه  ميدان نبرد بزرگي كه بعضي آن را به كلمات مأثور نام نهاده

  روايت شده:
شيطان يضله، ونفس بين خمس شدائد: بين مسلم يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله و المؤمن (
  .1)تنازعه

 -2حسد ورزد.  مسلماني كه به او-1انسان مسلمان در ميان پنج نبرد قرار دارد: «
شيطاني كه او  - 4كافري كه با او به نبرد پردازد  -3منافقي كه او را مبغوض و منفور دارد 

  »نفسي كه با او در نزاع باشد. -5را گمراه سازد 
مبارزه با نفس يك نوع نبرد است با دشمن فراوان، در ميادين متعدد با سالحهاي 

ها بيداري و آمادگي و استعداد كافي و جامعي گوناگون، نبرد داخلي و خارجي كه تمام اين
طلبند كه پيوسته در مبارزه دائمي و بخشش مستمر باشند و پيروز كسي است كه  را مي

  خدا او را ياري دهد.
__________________ 

  ار ضعيف گفته است.] و آنرا بسي4749ضعيف الجامع ؛ الباني شماره [ -1
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***  

  شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه خداوند -6

و  اهللاٍ متعاليكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه 
و در بعضي از آثار  تعظيم و احساس عبوديت واقعي و تضرع در برابر ذات سبحان اس

من همراه كساني هستم كه به خاطر من «فرمايد:  الهي روايت شده كه خداوند متعال مي
  »قلبي شكسته و خاشع دارند.

توبه نصوح، در قلب تائب يك نوع شكستگي و خشوع مخصوصي كه هيچ چيزي 
كند. چنين حالتي در غير گناهكار حاصل نخواهد شد بلكه  جاد ميشبيه آن نيست، اي

ي گناهكاراني است كه گناه از هر طرف آنان را محاصره نموده باشد ولي شخص  ويژه
تائب بخواهد با پروردگارش از در اصالح درآيد پس از اينكه مدتها تمرد و سركشي 

ديگر با قلبي سرشار از تضرع و نموده و ميان او پروردگارش فاصله افتاده، اينكه بار 
  آورد.  خشوع به آستان خداوند پناه مي

كه شخص بيدار گردد و قلب و درونش متذكر گردند  شودميمصيبت معصيت، باعث 
و فضل پروردگار خود را بيشتر احساس كند و خود را در پيشگاه خداوند مقصر داند، لذا 

ود و زندگي او را از شر به خير و از ش ي عاصي انقالبي ايجاد مي در درون چنين بنده
شقاوت به سعادت و از معصيت به طاعت، و از تباهي به التزام، و از تمرد به تسليم، 

  دهد. سازد و تغيير مي متحول مي
چه بسا خداوند به رويت باب طاعت را «گويد:  ابن عطاءاهللا در اندرزهاي خود مي

ه بسا معصيتي را بر تو مقدر گرداند كه بگشايد ولي باب قبول را به رويت نگشايد و چ
آن موجب وصول تو به درگاه خداوند باشد. گناه و معصيتي كه شكستگي و خشوع قلبي 

  »را به بار آرد، از طاعتي كه تكبر و خودبرتربيني را به بار آورد به مراتب بهتر است.
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، ثمره و ي آگاه و اين بيداري قلبي، همه و همه اين احساس زنده، و اين انديشه
ي سيمايي است كه ابن قيم آن را سيماي ذلت، شكستگي، خشوع و نيازمندي به  نتيجه

  داند. سوي پروردگار مي
دهند بر اينكه انسان نياز  در چنين حالتي تمام ذرات باطني و ظاهري انسان گواهي مي

، مبرم و احتياج كامل به پروردگار و ولي خود دارد. پروردگاري كه صالح، رستگاري
ي اختيار اوست. چنين حالتي كه به قلب انسان  هدايت، و سعادت انسان همه در قبضه

دهد، الفاظ و عبارات از بيان آن قاصرند بلكه در عمل چنان شكستگي و  عاصي دست مي
  توان شبيه آن دانست.  دهد كه هيچ چيز را نمي خشوعي به قلب دست مي

ز پروردگارش رسد، بسيار و فراوان تلقي كه ا هر خيري رااز اين منظر است كه بنده، 
كند كه او نه كم و نه زياد استحقاق نيكي از جانب  كند كه در خود احساس مي مي

پندارد.  پروردگارش را ندارد. بنابراين هر خيري كه از موال و سرورش بدو رسد بيش مي
وردگارش داند كه در مقابل خداوند ناتوان است و به مقتضاي رحمت پر و به يقين مي

  بوده كه متذكر شده و به سوي درگاه خداوند سوق داده شده است.
آنوقت است كه طاعت و عبادت پروردگارش را هر اندازه انجام دهد، حتي به ميزان 

كند. ولي از آن طرف  يابد و احساس مي عبادت تمامي جن و انس، باز هم آن را اندك مي
پندارند زيرا كه شكستگي كه در قلب او  مي گناهان و معاصي كم و اندك را زياد و بزرگ

  كند. ايجاد شده تمام اين موارد را ايجاب مي
كند و چه زود به پيروزي، رحمت و روزي  قلب شكسته چه زود جبران مافات مي

اي عبادت در  اي چه سودمند و مفيد است! كه ذره رسد! چنين حالت و منظره خداوند مي
ها و درياها عبادت كساني كه از روي كبر و غرور انجام چنين حاالتي نزد خداوند از كوه

دهند، محبوبتر و خوشايندتر است. و محبوبترين قلب نزد خداوند قلبي است كه متصف 
به چنين شكستگي باشد كه به سبب آن، انسان خود را در بارگاه خداوند خوار و 

  سرافكنده داند و از شرم و حيا از پروردگار نتواند سربرآرد!
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ي مقصود نخواهد رفت  ابراين قلبي كه همراه چنين شكستگي نباشد به آن سجدهبن
ي عظيمي درآمد، تمام اندامها همراه او به سجده خواهند  ولي هرگاه قلب به چنين سجده

گردد و صدا  ميي مؤمن متوجه پروردگار زنده و توانا  رفت. و در اين حالت سيماي بنده
وردگار فروتن خواهند شد. بنده در چنين حالتي ذليل، و اندامهاي او همه در مقابل پر

نهد و قلباً  خاضع و مسكين درگاه خداوند خواهد بود، پيشانيش را بر آستان عبوديت مي
كند همچو نگاه شخص ذليل به سوي كسي كه  به سوي پروردگار و ولي خود نگاه مي

يم و تملق فرود عزيز و رحيم است. در اين صورت جز در برابر پروردگارش سر تسل
نخواهد آورد و فقط در پيشگاه او خاضع و خاشع و فروتن است و پيوسته خواهان 

باشد،  عطوفت و رحمت او است و همواره در جستجوي رضايت پروردگار خود مي
باشد.  همانگونه كه دوستدار كامل در محبت، خواهان رضايت محبوب و مالك خود مي

ي جز طلب رضايت و عطوفت پروردگار خود ندارد و ا هدر اين حالت، بنده هيچ انديش
داند و  حيات و رستگاري خود را فقط و فقط در نزديكي به او و كسب رضايت او مي

گويد: چگونه عاصي و نافرماني كسي را كنم كه حياتم در گرو رضا او است و چگونه  مي
  1 .از او سرباز زنم كه سعادت و رستگاريم در تقرب، محبت و ياد او است

***  

  محبت خداوند متعال -7

  فرمايد: يكي ديگر از ثمرات توبه دستيابي به محبت خداوند متعال است كه مي

� ¨β Î) ©! $# �=Ït ä† tÎ/≡§θ −G9 $# �=Ïtä† uρ šÌ�ÎdγsÜ tFßϑø9   ]222/ ةبقر ال[  � #$
  ».دارد كاران و پاكيزگان را دوست مي خداوند توبه«

__________________ 
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كار آسان و زودرس نيست و جز محبان و دستيابي به محبت خداوند متعال يك 
  دوستداران خداوند اهميت و ارزش چنين حالتي را درك نخواهند كرد.

كنند مقامهاي دنيوي را به دست آورند و تالش خود را در راه كسب  مردم سعي مي
دارند و هنگامي كه بدان  رياست امارت، حكومت و ديگر مناصب مهم دنيايي مبذول مي

پندارند و در ميان نزديكان خود بدان  ند خود را كامياب و خوشبخت ميمنظور دست ياب
كنند، هر چند كه چنين رئيس محبوبي قطعاً نخواهد توانست كه نسبت به  افتخار مي

ل عمرش را به تأخير اي كه خداوند بر او مقرر داشته، بيافزايد و يا ساعتي از اج روزي
ميناني در باطن خود پديد آورد و موارد ديگري رامشي در قلب خود و يا اطاندازد، و يا آ

توانند به  توانند آنها را بوجود آورند، پس چگونه مي از اين قبيل كه شاهان براي خود نمي
  ديگران ببخشند، فاقد شيء عطايي ندارد؟!!

ولي اين كجا و سعي و تالش در جهت دستيابي به محبت خداوند كجا؟ از اينجا 
بايد هر چه بيشتر درصدد كسب محبت خداوند باشد تا اينكه به ي مسلمان  است كه بنده
كه براي بنده مقامي باالتر از آن نيست. حديث قدسي كه بخاري آن را  شودمحبوب خدا 

  كند چنين است: روايت مي
حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي أذا إحبه فأ حتىلي بالنوافل إما يزال العبد يتقرب (

  )عيذنهه التي يبطش بها ... ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني أليديبصره به و 

دارم و  جويد تا اينكه دوستش مي ي نوافل به سوي من تقرب مي بنده پيوسته به وسيله«
شوم كه بدان  شنود و چشمش مي شوم كه بدان مي چون دوستش داشتم گوش او مي

رود و اگر از من  كه با آن راه مي زند و پايش شوم كه با آن چنگ مي بيند و دستش مي مي
  ».دهم دهم و اگر از من پناه جويد به وي پناه مي درخواست كند به وي مي

كاران را دوست دارد و از بندگان گريزان و دورماندگان از ساحت خود و  خداوند توبه
  افتادن به دام شيطان دشمن، مبغوض و متنفر است.

دد و اگر چه مدتي رريزانش به سوي او بازگي گ دوست دارد كه بنده بسيارخداوند 
نافرماني كرده و تقصيراتي از او سر زده ولي با اين وصف دوست دارد كه بار ديگر 
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اش به سوي آستانش سر تعظيم و تسليم فرود آورد كه درگاه خداوندي به روي  بنده
تائبين مفتوح است و دست كرم و بخشش او به سوي نيازمندان باز است. و ذات 

ي كسي را كه در روز گناه نموده  گستراند تا توبه پروردگار دست خويش را به شب مي
ي گنهكار شب را بپذيرد تا  گستراند تا توبه قبول نمايد و دست خويش را به روز مي

  دهد كه: آفتاب از مغرب طلوع كند. و پيوسته مردمان را مورد خطاب قرار مي

Ÿω� (#θäÜuΖø) s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©! $# ã� Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $ �è‹ÏΗsd 4 �   /53[الزمر[   

  ».آمرزد ي گناهان را مي رحمت خداوند مأيوس نباشيد كه ايشان همهاز «
يابيم كه (پس از اينكه مدتها در گناه و معصيت  ي تائب را مي و از طرف ديگر، ما بنده

ند دارد و در پيشگاه او ور بوده) اكنون احساس نياز شديد به رحمت و كرم خداو غوطه
برد. و از  آورد و از عمق درون، پي به حقيقت عبوديت او مي سر تسليم و تواضع فرود مي

اند: محبوبترين عبوديتها نزد خداوند متعال همان عبوديت توبه  اينرو است كه عارفان گفته
  بين را زياد دوست دارد.ئاست كه ايشان تا

ي خود را به گناه مبتال  ه نبود بهترين آفريدهو اگر محبوبترين چيز نزد خدا توب
كرد، بنابراين به دليل دوست داشتن توبه و تائب است كه بنده محبوب خود را مبتال  نمي

  به گناه نمود كه تابئين نزد خداوند از محبت خاصي برخوردارند.
ات وجه دوم: توبه نزد خداوند از چنان منزلتي برخوردار است كه ساير عبادات و طاع

اش توبه كند بسيار شاد  برخوردار نيستند. به همين دليل است كه خداوند از اينكه بنده
تشبيه كرده به كسي كه در بياباني با شترش  �شود كه چنين شادماني خداوند را پيامبر مي

باشد. ناگهان شترش از نزد او فرار كند در حالي كه طعام و آبش بر باالي شتر باشد و 
ي درختي پناه برد، ولي ناگهان  به شترش مأيوس و نااميد شود به سايهچون از رسيدن 

متوجه شود كه شترش در كنارش ايستاده است و او زمامش را به دست گيرد و از نهايت 
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شادماني بگويد: خدايا تو بنده مني و من خداي تو! و از نهايت شادماني الفاظ را اشتباه 
  تلفظ كند.

نان از ذلت و خواري و خشوع و فروتني برخوردار است وجه سوم: عبوديت توبه آنچ
كه هيچ عبادت عملي ديگر نزد پروردگار از آن محبوبتر و خوشايندتر نيست، زيرا كه 

  خشوع و خواري و فروتني در پيشگاه خداوند لب و حقيقت عبادت است.
وجه چهارم: حصول مراتب ذلت و انكساري كه براي تائب است براي ديگران نيست 

يرا كه بنده گنهكار تائب از يك طرف، در ذلت فقر و عبوديت و محبت با غيرگناهكار ز
ي معصيت و شكستگي نفس از  مشترك است و از طرف ديگر، در انكسار قلب به وسيله

امتياز بااليي برخوردار است، همانگونه كه در اثر اسرائيلي وارد شده يكي از پيامبران از 
» دگارا تو را كجا يابم؟ فرمود: در دل شكستگان به خاطر من.پرور«پرسد:  پروردگارش مي

او است  بسوي ي به همين خاطر نزديكترين زمان نزديكي بنده به خداوند، هنگام سجده
  ي ذلت و انكسار در پيشگاه خداوند است. كه آن در بردارنده

امت خداوند كند بيانديشيد كه در روز قي كه از خداوند روايت مي �به اين گفتار پيامبر
آدم از تو درخواست غذا كردم به من ندادي! بنده  اي بني«فرمايد:  ي خود مي به بنده

دادم در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟!  گويد: پروردگارا! چگونه به تو غذا مي مي
ام از تو درخواست غذا كرد و به او ندادي كه اگر  فرمايد: فالن بنده خداوند در جواب مي

مرا آب ندادي؟ دادي به من داده بودي. و از تو طلب رفع تشنگي نمودم و  ن ميبه ايشا
گويد: پروردگارا چگونه به تو آب دهم كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند  بنده مي

دادي به من داده  به ايشان ندادي و اگر مي ام از تو آب خواست و تو فرمايد: فالن بنده مي
گويد: پروردگارا چگونه به  م و به عيادتم نيامدي! بنده ميآدم، مريض شد بودي. اي بني

ام مريض  فرمايد: فالن بنده عيادت تو آيم در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند مي
  »يافتي. كردي مرا آنجا مي شد و او را عيادت نكردي و اگر او را عيادت مي
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ر در اين است كه هر كدام از دا راز پذيرش دعاي اين سه گروه، مظلوم، مسافر، روزه
يابد و  اند، كه غربت مسافر و شكستگي نفس او را انسان در خود مي آنان دل شكسته

  كند. همچنين در روزه كه شكستش نفس حيواني را در خود احساس مي
منظور اين است كه شمع جبران و فضل و عطاي پروردگار در شمعدان ذلت و 

  ئب از سهم بسزايي در اين باره برخوردار است.شود و گنهكار تا فروتني يافت مي
تر و سودمندتر است از  وجه پنجم: گاهي، گناهي كه مقارن با توبه باشد براي بنده نافع

اي مرتكب  گاهي بنده«اند:  گفته اسالفبسياري از طاعات. و در اين رابطه بعضي از 
دهد كه  را انجام ميشود و گاهي طاعتي  شود كه بدان وسيله وارد بهشت مي گناهي مي

گردد. بعضي پرسيدند: اين چگونه است؟ در جواب گفتند:  بدان وسيله وارد دوزخ مي
ماند يعني چه در قيام  شود كه پيوسته از ديد او پنهان نمي اي مرتكب گناهي مي گاهي بنده

كند و هميشه در ياد آن است كه بدان  و چه نشسته و چه در راه رفتن آن را فراموش نمي
سيله شكستگي نفس، توبه، استغفار و پشيماني بدو دست خواهد داد كه چنين حالتي و

دهد،  سبب نجات و رستگاري او خواهد بود و از آن طرف، يك كار نيكي را انجام مي
دهد يعني در قيام، در نشسته و در راه رفتن و در  العين خود قرار مي پيوسته آن را نصب

ورزد كه چنين حالتي سبب  د و بدان عجب و تكبر ميآور همه حال آن را به خاطر مي
گردد. چه بسا گناه، موجبات حسنات و طاعات و معامالت و  هالك و شقاوت او مي

رفتار قلبي از خوف و حيا از پروردگار را در بر دارد و بدان وسيله انسان سرشكسته، 
. اثرات چنين گردد شرمنده، گريان و پشيمان و در هر حال متوجه پروردگار خود مي

گناهي به مراتب براي بنده سودمندتر است از طاعات و عباداتي كه باعث عجب و تكبر و 
خودبيني گردند و همچنين سبب آن شوند كه با چشم حقارت به مردم نگرد. شكي نيست 
چنين گناهكاري نزد خداوند بهتر و به سوي نجات و كاميابي نزديكتر است از آن مغرور 

ادت و حسنات، اگر چه به زبان خالف آن را بگويد. خداوند آگاه به قلب و متكبر به عب
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بندگان است و چه بسا خداوند با كساني كه او را تعظيم ننمايند و در پيشگاهش فروتن و 
رد چنين خاضع نباشند از سر عداوت درآيد و آنان ار منفور دارد و اگر انسان در خود بنگ

  .1»حالتي را قطعا خواهد ديد
***  

  كننده ايجاد شادي و سرور پروردگار نسبت به توبه -8

يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، دستيابي به شادماني بزرگي است كه هيچ چيز 
همسان و معادل آن شادي نيست. كه همانا آن شادي و سرور پروردگار واالي جهانيان 

شدنش در دست ي بنده خود و بازگشت او پس از گريزان و اسير است نسبت به توبه
ي  به سوي معبود واقعي خود كه اين بنده گريزان و نافرمان به وسيلهشيطان و جنود آن، 

توبه از زنجير اسارت نجات، و از زندان رهايي، و از دشمنش خالصي يافته است، و به 
آستان پروردگار و محبوب خود كه در زير چتر احسان اوست، بازگشته تا او را در زير 

خود پوشانده و نعمتهاي ظاهري و باطني، ديني و دنيوي، و مادي و معنوي چتر احسان 
  را بر او ارزاني دارد.

كه قلم و  بندگان خدا، آنچنان موجب خشنودي و رضايت خداوند ميشودتوبه يكي از 
و ناقص است. شادي و خشنودي پروردگار نسب به  قاصربيان ما از تعبير و تصوير آن 

روايت كرده  �است كه ابن مسعود �و رساتر از بيان رسول خدا اش فراتر ي بنده توبه
  فرمايد: مي �است، پيامبر

ه فوضع رأسه شرابلكه ومعه راحلته عليها طعامها و به مهالعبد من رجل نزل منزال و  ةفرح بتوبأهللا (
 إلىرجع أ :قال ،اذا اشتد عليه الحر والعطش یفنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حت

وطعامه  هادز ذ راحلته عليها إموت فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه، أ حتىمكاني الذي كنت فيه فأنام 
  .2)من هذا براحلته لعبد المؤمنا ةشد فرحا بتوبأشرابه! فاهللا و 

__________________ 
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ي مؤمن خود خشنودتر است از مردي كه در زمين بيابان  ي بنده خداوند متعال به توبه«
ش وارد شده باشد و آب و غذاي او بار االغش باشد، پس و مهلكي همراه با االغ سواري

در آن بيابان سر نهد و بخوابد و هنگامي كه بيدار شود االغش رفته باشد و هر اندازه به 
دنبال آن گردد آن را نيابد تا آنجا كه گرما و تشنگي سخت بر او فشار آرد. آنگاه بگويد: 

م تا بميرم، پس سر به زمين نهد بعد از بگذار در جايي كه بودم بازگرد و به خواب رو
مدتي بيدار گردد، االغ خود را با آب و غذا نزديك خود بيند، اين بنده چقدر خشنود و 

ي مؤمن خود خشنودتر و  ي بنده شادان است. خداوند متعال به مراتب نسبت به توبه
  »تر از اين كس در چنين حالتي باشد. شادان

ي تائب، بيان شيوا و جامعي دارد  ي خداوند متعال از توبهرابطه با خشنود ابن قيم، در
ي مسلماني نبايد از آن اهمال و اعراض نمايد و جز كساني كه از  گويد: هيچ بنده و مي

اي راجع به اسماء و صفات خداوند برخوردارند بدان فرح و شادي خداوند  معرفت ويژه
  گويد: اطالع نخواهند يافت و مي

عال در ميان موجودات خود، نوع انسان را برگزيد و او را گرامي و بدان كه خداوند مت
محترم و شريف قرار داد و او را اختصاص به خود داد و تمام اشيا را براي او آفريد. و 
همچنين در ميان مخلوقات نوع انسان را در رابطه با معرفت، محبت، تقرب و اكرام خود 

ها و زمين  نيستند. و باز خداوند متعال، آسمان برگزيد كه ساير موجودات از آن برخوردار
اند) را براي انسان مسخر نموده و  و آنچه ميان آنهاست (حتي فرشتگان كه از مقربان الهي

در خواب و بيداري، اقامت و مسافرت و در همه حال، مالئك را جهت حفظ و حراست 
از ميان آنان پيامبران خود را  نوع انسان قرار داده و كتابهايش را به سوي او نازل فرموده و

برگزيده و آنان را وسيله خطاب خود براي بشريت قرار داده است و در ميان آنان، خليل 
و كليم، اولياء، خواص و عالماني برگزيد و آنان را معدن اسرار، محل حكمت و جايگاه 

نين ثواب محبت خود قرار داد و بهشت و جهنم را براي آنان بيافريد. خلق و امر و همچ
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و عقاب خداوند بر مدار نوع انساني است و انسان گل سرسبد آفرينش الهي و غايت و 
  باشد. مقصود امر و نهي و همچنين ثواب و مجازات او مي

انسان سرآمد تمام مخلوقات خداوند است. پدرش آدم را با دست قدرت خود بيافريد 
ه به او سجده برند و نامهاي تمام و از روح خود در او دميد و به فرشتگان دستور داد ك

اشيا را به او ياد داد و شرف و فضيلت انسان را بر فرشتگان و ساير موجودات برتري داد 
و به خاطر اينكه ابليس به او سجده نبرد، ايشان را از آستان خود دور و مطرود داشت و 

  او را به عنوان دشمن بني آدم قرار داد.
ي  و بطور مطلق ازبهترين موجودات و برگزيده شخص مؤمن از نوع انسان است

پروردگار جهان است. خداوند انسان را بيافريد تا نعمتش را بر او ارزاني بخشد و او را 
ن آمندش سازد،  مشمول احسان و عطاياي خود قراردهد و از كرامت فضل خود بهره

را بيافريد تا  كس نايد. خداوند انسان مؤمن ي هيچ چنان نعمتي كه به ذهن و انديشه
خواهان نعمتها و بخششهاي باطني و ظاهريش باشد. عطايايي كه جز با محبت پروردگار 
حاصل نخواهند شد و پيشنياز چنين محبتي طاعات و عبادات انسان و اينكه ذات مباركش 

دهد و  را بر تمام موجودات بيشتر دوست دارد ا آنجا كه او را محبوب واقعي خود قرار
چنين محبتي، انسان مؤمن بايد آنچه را كه يك دوستدار توانگر بخشنده به  براي اثبات

نمايد، او هم نسبت به پروردگار محبوب خود به مراتب  محبوب و معشوقش عطا مي
و در راستاي دوستداشتن و خشنودي و همچنين رضايت بيشتر و بيشتر تقديم دارد 

نا است كه اوامر و دستورات خاطراو از هيچ كوششي فروگذار نكند و اين بدان مع
آن چه   خداوند را با جان دل پذيرا و اعمال خود را معرف چنان محبتي قرار دهد و از

چك و كومورد خشم و نفرت خداوند باشد و به طور عموم از منهيات ذات متعال او، 
  ، جدا اجتناب ورزد كه مبادا با انجام آنها از محبوبيت خداوندش بيفتد.بزرگ

باشد  است كه محبوب، دشمني دارد كه منفورترين مخلوقات نزد دوستدار ميو طبيعي 
و آن محبوب كمر دشمني را با او بسته است و به بندگانش دستور داده است كه دين، 
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طاعت و عبادتشان خالص براي آفريدگارشان باشد نه براي دشمنان و مبغوضان او و 
شان خداوند، سر دوستي، محبت و وال و انسان مؤمن نبايد با دشمنان و با غضان و سرك

دا و طاغوتيان سركش، باعث نفرت حبت با دشمنان خمسرپرستي قرار دهد كه دوستي و 
  داوند كه همان محبوب است خواهد گشت.خ

ه كه او براي آنان اجود االجودين، اكرم تبندگانش عهد و پيمان بس اخداوند متعال ب
تش بر خشمش، حلمش بر عقوبتش و عفوش بر األكرمين و ارحم الراحمين است و رحم
سرشار از نعمت خود قرار داده و رحمت را بر  مجازاتش پيشي گرفته و مخلوقاتش را

خود مقرر داشته و ذات مباركش احسان، كرم، عطا و نيكي را دوست دارد. فضل و كرم 
ز نزد او همه در قبضه اوست و تمام نيكي و خير از او پرتوافكن است و دوستدارترين چي

  همان احسان و نيكي است.
آفريند نسبت به بخشش او  خداوند ذاتاً بخشنده است و بخشش هر آنچه آفريده و مي

ي ديگر از  ي مطلق نيست جز او و بخشش هر بخشنده كمتر از يك خردل است، بخشنده
م و عطا و احسان و همچنين به يابد. محبت خداوند متعال به كر بخشش او تراوش مي

ي كسي خطور كند و يا به ذهن  و بخشش و فضل بيشتر از آن است كه به انديشه ينيك
كسي آيد و خشنودي خداوند نسبت به عطا و كرم و بخشش خود به ديگران به مراتب 

باشد و پروردگار  ي عطا و كرم و بخشش مي بيشتر و بيشتر از گيرنده و دريافت كننده
  كننده آنها. گران نيازمندتر است تا دريافتمتعال نسبت به عفو، كرم و احسان به دي

ترين آفرينش خود اوست و انواع  پس هر گاه خداوند، يكي از بندگانش كه محبوب
كرامت و فضل و بزرگواري را بر او ارزاني داشته و او را محل و موضع معرفت خود 

ارسال داشته و  قرار داده، قرآن را به سوي او نازل فرموده و پيامبرش را براي راهنمايي او
اي او را رها و ترك ننموده است، با آن همه  او را مورد خطاب قرار داده و لحظه

خصوصيات اگر مرتكب نافرماني پروردگار شود و تمرد و عصيان ورزد و از مواليش سر 
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باز زند و دشمن او را موال و سرپرست خود قرار دهد و با اختيار خود راه عقوبت و 
باز نمايد و از پروردگار بخشنده و كريم خالف آنچه كه او بدان متصف خشم و انتقام را 

است از بخشش و عطا و كرم خواستار شود، بلكه برعكس خواستار خشم و غضب و 
گردد و خشم و غضب خداوند را در جاي رضا و خشنودي او و انتقام و ميانتقام خداوند 

و در مسير معصيت خالف آنچه عقوبتش را در جاي كرم و بخشش و نيكي او قرار دهد 
  خواهد از جود و احسان، گام نهد و ... پروردگارش مي

ي پروردگار، تغيير حالت دهد، از مواليش نافرمان  هر گاه محبوب و مقرب و برگزيده
و گريزان گردد و دست رد بر كرامت خداوند و رو به دشمن او نهد با وجود اينكه اين 

  نياز باشد. تواند از او بي اي نمي ارش دارد و لحظهبنده، احتياج شديدي به پروردگ
ي خدا اگر متحول شود و به اطاعت و خدمت خدا درآيد.  اين محبوب و برگزيده

مواليش را به ياد آورد و از مسير دشمن او بازگردد و جود و عطا و كرم پروردگارش را 
نيست جز اينكه بايستي به اي  به ياد آرد و بداند كه او قطعا به خدا نيازمند است و چاره

سوي او بازگشت نمايد، ديگر تاب و توان اقامت در شهر دشمن خدا را نخواهد داشت و 
اش فرار كرده تا به آستان  ناگاه از كنار اين دشمن به سوي پروردگار و خالق و بخشاينده

 درگهش مشرف گردد. پيشانيش را بر اعتاب درگهش بمالد و خاك آستانش را بالين خود
سازد، ذليالنه و خاشعانه و گريان دستاويز باب پروردگارش گردد و از پيشگاهش 
تقاضاي عفو و رحم و بخشش نمايد و قلبش فروتنانه به سوي درگه معبود واقعيش 
خاشع و خاضع گردد. در اين صورت خداوند كريم و بخشنده رضا را به جاي غضب، 

، عطا را به جاي منع و حلم را به جاي رحمت را به جاي انتقام، عفو را به جاي عقوبت
مجازات خواهد نشاند. بازگشت و توبه عبد به سوي مواليش براي آنچه كه شايسته 
اوست و به مقتضاي اسماء حسني و صفات عاليه او است. در اين حالت خشنودي و 
سرور خداوند از اينكه بنده گريزانش به سوي او بازگشته، بايستي چگونه باشد؟ و 
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شت و توبه بنده در واقع مقتضيات اسماء و صفات عملي خداوند را به منصه ظهور بازگ
  1 رساند. مي

__________________ 
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  موانع توبه

و نياز هر انسان به آن از جمله ي مسلمانان واجب است.  از نظر قرآن توبه بر همه
نياز نيست از توبه هم  نيازهاي اساسي است و همانگونه كه انسان از خوردن و نوشيدن بي

ي را به دنبال خواهد داشت، نياز نخواهد بود. اعراض و روگرداندن از توبه، خطر بزرگ بي
خطر براي قلب انسان، براي ايمان او، بر حسن ارتباط با پروردگارش و بر تمام زندگي 

  معنويش و ...
خير انداختن آن چيست در حالي كه نجات و سعادت اولي موانع توبه و علل به ت

سوي  انسان در گروه آن است؟ مخفي نماند سدها و موانعي فراروي انسان و توبه به
پروردگار وجود دارد كه الزم است به كشف بعضي از آنها دست يابيم تا در جستجوي 
راههاي پيروزي و غالب شدن بر آنها برآييم. در اين زمينه هيچ چيز محال و ناممكني 

  وجود ندارد به ويژه هنگام سعي، تالش، عزم راسخ و صحت توبه.
اند كه در درون انسان  ع نفساني و درونيي آنها) موان مهمترين موانع توبه (چه بسا همه

  گذارند. و آن موانع عبارتند از: يابند و در سلوك و رفتار انسان اثر مي تراوش مي

  سبك و خوار شمردن گناه -1

ارزش به  نخستين مانع از موانع توبه، سبك شمردن گناه و آن را به عنوان يك امر بي
اندازد. شكي  دغه و خوف و دهشت نميحساب آوردن است كه هيچگاه انسان را به دغ

نيست چنين حالتي در اثر جهل و ناداني نسبت به مقام خداوند متعال كه خالق هستي و 
شود، خدايي كه انسان را به بهترين  صاحب جهان، صاحب جالل و اكرام است ظاهر مي

نها و و نيكوترين شيوه آفريد، و او را به خوبترين شيوه گرامي داشت و آنچه در آسما
زمين است همه را براي او مسخر نمود و نعمتهاي ظاهري و باطني خود را كه در آسمان 
و زمين بر كسي پوشيده نيست، در اختيار انسان گذاشت. خدايي كه آنچه را در ملك 

  دهد، خداي عزيز و جبار و واحد وقهار. خود اراده كند انجام مي



    

  363    موانع توبه
  

 

ك و خوار شمرد تا آنجا كه شخص نافرماني خدايي با اين عظمت را نبايستي سب
ناآگاه بگويد: كاش تمام گناهانم مانند اين بود! بلكه بايستي هر گونه معصيت و نافرماني 

  را نسبت به پروردگار كه از او سرزند، بزرگ و عظيم شمارد.
  روايت كرده وارد شده: �در حديثي كه بخاري از ابن مسعود

نفه فقال به أ علىذنبه كذباب وقع  یعليه والمنافق ير ن يقع أذنبه كالجبل يخاف  یالمؤمن ير (
  .)هكذاهكذا و 

ترسد هر آن بر او بيفتد ولي  بيند كه مي انسان مسلمان گناهش را همچون كوهي مي«
داند كه بر روي بيني او نشيند و آن را اين  اي مي انسان منافق گناهش را همچون پشه

  »طرف و آن طرف برهاند.
الح بيمار شد. بعضي از يارانش به عيادت او رفتند. ديدند كه او يكي از مردان سلف ص

گريد. از چنين حالتي به شگفت آمدند و از او پرسيدند: علت اين  با شدت و حرارت مي
اي شده و يا  ايم كه مرتكب گناه كبيره گريه چيست؟ ما هيچگاه در زندگيت تو را نديده

ام  كرده باشي؟ جواب داد: به خدا قسم گريهدر واجبي كوتاهي نموده و يا حقي را تضييع 
ام به  به خاطر ترك واجبي و يا انجام حرامي و يا تباهي حقي نبوده و نيست بلكه گريه

ترسم مرتكب گناهي شده باشم كه من  آن را سبك و خوار شمرده  اين دليل است كه مي
  باشم ولي نزد خداوند بزرگ و عظيم باشد!!

دارد كه چگونه زبان  كالمؤمنين عايشه ن در رابطه با داستان امو اين اشاره به بيان قرآ
وارد شد (قضيه افك)  كبعضي از مسلمانان در ارتباط با آن بهتاني كه بر حضرت عايشه

چرخيد و ذكر و بيان آن را  و منافقان آن را شايع گرداندند، به اين طرف و آن طرف مي
ارزشي به ذكر آن شايعه  نوان چيز بيشمردند تا آنجا كه بعضي به ع سبك و خوار مي

  پرداختند و قرآن كريم سخت به آنان هشدار داد و فرمود: مي

� Iω öθ s9uρ øŒÎ) çνθßϑçG ÷èÏϑ y™ Ο çFù=è% $̈Β ãβθ ä3 tƒ !$ uΖs9 βr& zΝ‾=x6tG ‾Ρ # x‹≈pκÍ5 y7oΨ≈ys ö6ß™ # x‹≈yδ 

í≈tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã �  ] / 16نور[  
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يد: براي ما سزاوار نيست كه در اين و اگر نه چرا وقتي آن را شنيديد نگفت«
  ».موضوع سخن گوييم؟ خداوندا تو منزهي، اين بهتان بزرگي است

� øŒÎ) …çµ tΡ öθ ¤) n=s? ö/ä3 ÏG oΨ Å¡ø9 r' Î/ tβθ ä9θ à)s? uρ /ä3Ïδ# uθ øù r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 Νä3s9  Ïµ Î/ ÒΟ ù=Ïæ 

…çµ tΡθç7|¡ øtrB uρ $ YΨ Íh‹yδ uθ èδuρ y‰ΨÏã «! $# ×ΛÏà tã �  ]/15نور[  
گرفتيد و با زبانهاي خود چيزي را كه  كه آن بهتان را از زبان يكديگر مي آنگاه«

پنداشتيد كه كاري سهل و ساده است با اينكه آن  گفتند و مي بدان علم نداشتيد، مي
  ».امر نزد خداوند بس بزرگ بود

يادآور شد و اشاره نمود به  �يك بار يكي از هوهاي خود را نزد پيامبر م عايشه
  فرمود:� قد كوتاه است! پيامبراينكه او 

  .1)لو مزجت بماء البحر لمزجته مةلقد قلت كل ة!يا عائش(
  »ساخت. افكندي آن را كدر مي اي را گفتي كه اگر آن را به دريا مي عايشه، كلمه«

  فرمايد: ما را از كوچك شمردن گناهان برحذر داشته و مي �پيامبر خدا 
وِب َفِإنَما َمَثُل ُمَحقَراِت الذنُوِب َكَقْوٍم نـََزُلوا ِفي َبْطِن َواٍد، َفَجاَء َذا ِبُعوٍد، ِإياُكْم َوُمَحقَراِت الذنُ (

َزتـَُهْم، َوِإن ُمَحقَراِت الذنُوِب َمَتى يـُْؤَخْذ ِبَها َصاِحبـَُها تـُْهِلْكهُ    .2)َوَجاَء َذا ِبُعوٍد َحتى أَْنَضُجوا ُخبـْ
اي  د. مثال گناهان كوچك مانند گروهي است كه در درهاز گناهان كوچك بپرهيزي«

فرود آيند، اين يكي چوب آرد و آن يكي چوبي آرد هيزم بياورند كه با مجموع آن نان 
ي هالك او  خود را بپزند گناهان حقير نيز وقتي از مرتكب آن بازخواست كنند مايه

  »شود. مي
  

__________________ 

  ).5140، صحيح جامع الصغير (كروايت ابوداود و ترمذي از عايشه -1

، بغوي نيز روايت ) (چاب الرسالة)، طبراني، بيهقي22809حديث ( 37/467مسند امام احمد بن حنبل  -2

  اند. اسناد حديث صحيح و رجالش ثقات و معتبر اند. كرده
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  طول امل (اميد زياد) -2

خير انداختن آن، طول امل در زندگي است به او علت به ت يكي ديگر از موانع توبه
ماند و هميشه مرگ را از  اين معنا كه انسان چنان پندارد كه پيوسته در اين دنيا باقي مي

  رود.  پندارد و به دنبال كاروان شيطان مي خود دور مي
و  يكي از آفات انسان، اين است كه هميشه به طول زندگي و طول امل اميدوار است

گويد  ست سالگي مييراند، در سن ب يد آن را از خود دور ميآهر وقت شبح مرگ در نظر 
كنم و  گويد در شصت سالگي توبه مي ل سالگي ميهكنم و در چ در چهل سالگي توبه مي

ي  كنم و هكذا و هكذا. هميشه پديده گويد در هفتادسالگي توبه مي در شصت سالگي مي
باشد و هميشه توبه را  در حالي كه نزديكترين چيز به او مي راند مرگ را از خود دور مي

  اندازد در صورتي كه انسان بيشترين نياز را بدان دارد. به تأخير مي
شود  گيرد و ناگهاني وارد مي مشكل اينجاست كه مرگ قبل از وارد شدنش اجازه نمي

ز بزرگ شدن و جوان آيد و كودك را قبل ا و چه بسا غيرمترقبه و دور از انتظار فرود مي
  ربايد. را قبل از پير شدن و پسر را قبل از پدر و دختر را قبل از مادر مي

ترين انواع مرگ، مرگ ناگهاني است، زيرا شخص بدون  ترين و خطرناك مخوف
از  �كند. به همين دليل است كه پيامبر ي لوازم سفر اين دنيا را ترك مي آمادگي و تهيه

  برد. شر آن به خدا پناه مي
  و مردان صالح در قديم پيوسته از آن بيم داشتند و يكي از آنان چه نيكو گفته است:

  ن الموت ميقات العباد!إف      تزود للذي البد منه                       
  نت بغير زاد؟ألهم زاد و     ن تكون رفيق قومأ ىأترض                      

ادره فراهم نما كه مرگ سر منزل بندگان براي مرگ كه از آن گريزي نيست توشه و ز«
  است!

  خواهي همسفر كساني باشي كه آنان با توشه باشند و تو بدون توشه؟ آيا مي
اسباب مرگ ناگهاني، در عصر ما با وجود پيشرفت علم پزشكي و توان معالجه، بسيار 

يا  فراوان است. از همين رو است كه پيوسته مي شنوي مردماني به وسيله سكته قلبي
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ي  مغزي و همچنين سرطان، ايدز و ... ناگهان مردند. عالوه بر اين مرگ ناگهاني به وسيله
  شنويم. بينيم و مي حوادث از جمله تصادفات ماشين، هواپيما، كشتي و قطار را مي

بنابراين هيچگونه توجيهي ندارد كه انسان مرگ را از خود دور بداند كه شبح مرگ هر 
كند و اگر انسان اندكي به خود آيد و به اطراف و دور و بر خود  يآن در نظر او عبور م

يابد كه چه نزديكاني  نظري بيفكند و در احوال خويشان و آشنايان خود انديشه كند، درمي
را تشييع نموده و از چه دوستاني جدا شده و چه رفيقاني را دفن نموده و به عزا و ماتم 

شناخته و پيوسته با آنان  اسامي كساني را كه مي تچه جواناني نشسته! اگر انسان فهرس
ي كاغذ آرد طومار عريض و طويلي خواهد  بوده و اكنون خاك آنان را پوشانده، بر صفحه

  شد!
ي  ، ما را آگاهي و هشدار داده كه با روحيه�به همين خاطر است كه پيامبر گرامي

دنيا ميهمانان رهگذريم و قطعاً  غريبانه در دنيا زندگي كنيم و چنان پنداريم كه ما در اين
فردا و يا پس فردا بايستي به ديار واقعي خود برگرديم و اين سراي، سراي گذار است نه 

  فرمايد: مي �سراي قرار. پيامبر خدا
  )هل القبورأو عابر سبيل وعد نفسك من أكن في الدنيا كأنك غريب (
  »را از اهل قبور شمار.در دنيا چنان باش كه گويي غريبي يا رهگذر و خويشتن «

  گفت: مي بو ابن عمر
من نتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك و ذا امسيت فال تإذا اصبحت فال تنتظر المساء و إ(

  .1)حياتك لموتك
چون صبح كني در انتظار شبانگاه مباش و چون شبانگاه كني در انتظار بامداد مباش. «

  »فكر مرگت باش.هنگام سالمتي در فكر بيماري باش و در زندگي به 
  كردند: ي اصحاب اين بيت را زمزمه مي شعراي اسالمي در دوره

__________________ 

  روايت از بخاري. -1
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  من شراك نعله! نىوالموت أد    هلهأمصبح في  يءمر اكل                  
هر انساني كه بامدادان در ميان اهل بيت خود روز كند مرگ از بند كفشش نسبت به 

  او نزديكتر است.
  داشتند: امت چنين سرودي را عرضه ميي اصحاب صالحات  و بعد از دوره
  الفجر إلىذا جن ليل: هل تعيش إ    تدري تزود من التقوي فانك ال               
  وكم سقيم عاش حينا من الدهر!  ةعل فكم من سليم مات من غير               

  ييدر  ال هونه و وقد نسجت أكفا             ويصبح الهيا ييمس ىوكم من فت            
  ماني؟ يد تا سحر ميآشب  تداني وق اي به دست آر كه تو نمي از تقوا و طاعت توشه

  چه اشخاص سالمي بدون دليل مردند و چه بيماراني مدت زماني ماندند!
داند كه  و چه جواناني كه بامداد و شبانگاه پيري در خواب لهو و غفلتشان است و نمي

  اند! كفنهاي او بافته شده

  ه عفو خداونداميد بستن ب -3

يكي ديگر از موانع تأخير توبه، اميد بستن به عفو خداوند ووسعت رحمت اوست. 
  فرمايد: خداوند متعال در ارتباط با يهود مي

� tβρä‹ è{ ù' tƒ uÚ z÷tä # x‹≈yδ 4’oΤ÷ŠF{$# tβθ ä9θà) tƒuρ ã�x� øó ã‹y™ $ uΖs9 �  ]/169اعراف[  

  ».بخشيده خواهيم شد گويند گيرند و مي آنان متاع اين دنياي پست را مي«
پنداري كه خداوند تو را خواهد بخشيد و اين غرور و عجب  شكي نيست چنين مي

اي است. چه تضميني هست كه خداوند او را بيامرزد و آيا عهد و قراري در اين  كشنده
آمرزد و هر كه را  رابطه با خدا بسته است؟ در صورتي كه خداوند هر كه را بخواهد مي

  ي حكم او نيست. دهد و هيچ چيزي بازدارنده ميبخواهد عذاب 
گويد:  دهد و مي فرق ميان مؤمن و منافق در اين است كه: مؤمن كارهاي نيك انجام مي

گويد: طمع  شود و مي ترسم خداوند آن را از من نپذيرد! ولي منافق مرتكب گناهان مي مي
  آمرزد. دارم كه خداوند مرا مي
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ال همچون علمش بر همه چيز وسعت و احاطه درست است كه رحمت خداوند متع
  گفتند: دارد و فرشتگان در دعاي خود مي

� $ uΖ−/ u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅ à2 & ó x« Zπ yϑôm §‘ $ Vϑ ù=Ïãuρ �  ]/7غافر[  

  ».پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد«
  فرمايد: مي �و خداوند متعال خطاب به كليم خود حضرت موسي

�  þ’ Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹ é&  Ïµ Î/ ôtΒ â !$x© r& (  ÉLyϑôm u‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ä. & ó x« �  ]/ 156اعراف[  

فرمود: عذاب خود را به هركس بخواهم مي رسانم و رحمتم همه چيز را فرا «
  ».گرفته است

خداوند متعال عذاب را به صورت خاص و عارضي و رحمتش را به صورت عام در 
  فرمايد: ي رحمتش مي ابي دربارهاصل قرار داده است كه به دنبال آن عذ

� $pκâ: çG ø. r' |¡ sù tÏ% ©# Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# t Ï% ©!$# uρ Νèδ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ 

∩⊇∈∉∪ t Ï% ©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{ $# “Ï%   ]157- 156اعراف/[  � #$!©
دهند و آنان كه به  كنند و زكات مي رحمتم را براي كساني كه پرهيزگاري مي«

دارم. همانا كه از اين فرستاده پيامبر درس  آورند، مقرر مي آيات ما ايمان مي
  ».كنند نخوانده ... پيروي مي

  فرمايد: و مي

� ¨βÎ) |MuΗ÷q u‘ «! $# Ò=ƒÌ� s% š∅ÏiΒ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9   ]56اعراف/[  � #$

  ».رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است«
رحمت خدا، خواهان اعمالي است كه انسان را به اين رحمت نزديك كند.  اميدوار به

  يابيم: مانند ايمان، هجرت و جهاد همانگونه كه در اين آيه قرآن مي
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� ¨βÎ) šÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u zƒÉ‹ ©9 $#uρ (#ρã� y_$ yδ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é& 

tβθ ã_ö� tƒ |Myϑôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   ]218بقره /[  � ‘§

اند، آنان  كرده و در راه خدا جهاد نموده تآنان كه ايمان آورده وكساني كه هجر«
  ».ي مهربان است به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده

حل اخداوند متعال اميد به رحمتش قرار نداده مگر پس از دريافت چنان مر
  العبوري. صعب

در اين است كه: رجاء مقرون به كار و كوشش است ولي آرزو فرق ميان رجا و آرزو 
  باشد. خالي از آن دو مي
فرمايد: از توكل به  آرزوي محض  در وصيت به فرزندش مي �حضرت علي

  گويد: اجتناب كن كه آن متاع احمقان است. و شاعر در اين باره مي
  موال المفاليسرؤوس أ     ىوالتكن عبدالمني فالمن                          

  ي مفلسان است. ي آرزوها مباش كه آرزوهاي خشك و خالي متاع و سرمايه بنده
  فرمايد: خداوند متعال اين نوع اميد و آرزوي محض را از زبان يهود و نصاري بيان مي

� (#θ ä9$s% uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# āωÎ) tΒ tβ%x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈|Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒr& 3 ö≅è% 

(#θè?$yδ öΝà6 uΖ≈yδö� ç/ β Î) óΟ çGΖà2 šÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n? t/ ô tΒ zΝn=ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδuρ 

Ö Å¡øt èΧ ÿ…ã&s# sù …çν ã� ô_r& y‰Ψ Ïã  Ïµ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡ t“ øt s† �     

  ]112-111بقره /[  
يهودي يا ترسا باشد) اين و گفتند: (هرگز كسي به بهشت درنيايد مگر آنكه «

گوييد دليل خود را بياوريد. آري،  آرزوهاي واهي ايشان است. بگو: اگر راست مي
هر كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وي 

  ».پيش پروردگار است و او را بيمي نيست و غمگين نخواهد شد
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و اين هم آرزوهاي آنان است كه بدون عمل  اين بيان قرآن در ارتباط با آنهاست
شود كه داراي اين دو صفت  آرزوي بهشت را دارند در صورتي كه وارد بهشت مي

  نيكوكاري. -2تسليم بودن در برابر خداوند با تمام وجود  -1اساسي باشد: 
ي ديگر خداوند متعال از روي حكم و عدالت خود ميان اهل كتاب و  و در سوره

  فرمايد: مسلمانان مي

� }§øŠ©9 öΝä3 Íh‹ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# 3 tΒ ö≅yϑ ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ Ÿωuρ 
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  ]124- 123نساء /[  

پاداش و كيفر به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست. هر كسي بدي كند «
يابد و كساني  بيند و جز خدا براي خود يار و مددكاري نمي در برابر آن كيفر مي

ن) در حالي كه مؤمن باشند آنان كه كارهاي شايسته كنند (چه مرد باشند و چه ز
شوند و به قدر گودي پشت هسته خرمايي مورد ستم قرار  داخل بهشت مي

  ».گيرند نمي
پوشي نكرد  چشم �برادر مسلمانم فراموش نكن كه خداوند متعال از پيامبرش آدم، 

 ماي از آن درختي كه او را از آن نهي فرموده بود، در صورتي كه آد از بابت خوردن لقمه
را با دستان خود بيافريده و از روح خود در او دميده و به فرشتگان دستور سجده او را 

را هنگامي كه براي پسر  �داده بود! و فراموش نكن كه خداوند متعال سخن نوح
  كرد، نپذيرفت آنجا كه فرمود: كافرش در پيشگاه او شفاعت مي
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� tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨β Î)  Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í? ÷δr& ¨βÎ) uρ x8y‰ ôã uρ ‘, ys ø9$# |MΡ r& uρ ãΝs3ôm r& tÏϑÅ3≈ptø: $# 
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ي تو راست است و تو  وردگارا، پسرم از كسان من است و قطعاً وعدهو گفت: پر«

بهترين داوراني. فرمود: اي نوح او در حقيقت از كسان تو نيست او داراي كرداري 
ناشايسته است پس چيزي را كه بدان علم نداري از من مخواه، من به تو اندرز 

  ».دهم كه مبادا از نادانان باشي مي
ست شيخ پيامبران را مالحظه كنيد اين بدان معنا است كه بدون اين رد شديد درخوا

  سبب و جهت نبايد به آمرزش و تسامح خداوند اميد داشت.
  شاعر چه نيكو گفته است:  

  ومشاهدًا لألمر غيرمشاهد!      ي راقـديا ناظرًا يـرنو بـعيـن        
  العابددرك فوز نيل الجنان و     وترتجي  الذنوب إلى   الذنوب تصل      
  الدنيا بذنب واحد؟! إلىمنها       خـرج آدمـاأ ن اهللاأنـسيت أ      

نگري و به امور و كارها بدون دريافت حقيقت  آلود مي اي كسي كه با چشمان خواب
  نگري. مي

  كني و اميد نايل شدن به باغهاي بهشتي و مقام عابدان داري؟! گناه را به گناه وصل مي 
ي يك گناه، از بهشت خارج نمود و به دنيا  دم را به وسيلهفراموش كردي كه خداوند آ

  آورد؟!
كنندگان حقوق الهي قطعاً  بنابراين مسرفان و ظالمان بر نفس خود و مقصران و ضايع

كنند به اينكه خداوند بخشنده و مهربان  نبايستي كه توبه را به تأخير اندازند و خود را قانع
ني نسبت به مقام خداوند متعال و تمسك به يك است. چنين تصوري نشانه جهل و نادا

  طرف قضيه و اهمال و اعراض از طرف ديگر آن است.
  فرمايد: خداوند متعال مي
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  ]50-49حجر /[  
ي مهربان. و اينك عذاب من عذابي است  منم آمرزنده به بندگان من خبر ده كه«

  ».درناك
  فرمايد: و باز خداوند متعال مي

� ¨βÎ) uρ y7−/ u‘ ρ ä% s! ;ο t� Ï�øó tΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 4’ n?tã óΟ ÎγÏΗø>àß ( ¨β Î)uρ š�−/ u‘ ß‰ƒ Ï‰ t±s9 É>$ s) Ïè ø9 $# �     

  ]6رعد /[  
ر است و به و براستي پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان بخشايشگ«

  ».يقين پروردگار تو سخت كيفر است
اهتمام و توجه به اين موضوع كه خداوند به دليل اينكه بخشايشگر و مهربان است 

كند، يكي از موارد عجز و  بخشايد و ما را وارد بهشت مي بدون طاعات و عبادات ما را مي
 �ينكه پيامبرخداحماقت انسان است و از كياست و درايت او به دور است. به دليل ا

  فرمايد: مي
اهللا  یعل یالكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمن(

  .1)األماني
كسي هوشيار و زيرك است كه بر خويش مسلط است و براي پس از مرگ عمل «
كند ولي ناتوان كسي است كه هوسهاي خويش را تبعيت كند و از خدا آرزوهاي  مي
  ».يار داردبس

__________________ 

و چون در سند آن بقيه بن وليد وجود دارد لذا حديث مدلس است  �روايت ابن ماجه از شدادبن اوس -1

) 4/251ه () و باز حاكم آن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته و ذهبي آن را تأييد نمود4260(

همانگونه كه ترمذي به سند ديگر آن را روايت كرده و آن را حسن داشته ولي در سند او ابوبكر بن ابي 

  اش دچار اختالط گرديد. مريم وجود دارد كه پس از سرقت خانه
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كند و در مسير  مردان صالح روش و منش كساني را كه حقوق خدا را تضييع مي
  اند. اطاعت و انقياد پروردگار خود هستند و سپس به عفو و آمرزش او دلبسته

  گويد: دانند و منكر چنين چيزي هستند. و يكي از شاعران آنان مي به شدت مردود مي
  وثوبك الدهر مغسول من الدنس؟    ن تدنسه أ ىك ترضما بـال قلب             
  اليبس! تجري على ال ةن السفينإ    ولم تسلك مسالكها ةترجوالنجا             

اي و لباس عمرت را با چرك عصيان  چگونه است كه به آلودگي قلبت تن داده
  اي؟ شستشو داده

هيچگاه بر  اي، كشتي اميد نجات و رستگاري داري در صورتي كه راه آن را نپيموده
  گردد! روي خشكي روان نمي

ي مسلماني است، هرچند  البته اميد به عفو و مغفرت خداوند متعال خواسته هر بنده
ي هر مسلماني  كه گناهان و خطاهاي بنده بسيار باشد. چنين اميدي از ضروريات انديشه

و  است ولي دور از انصاف و كياست كه انساني بدون كاشت بذري و يا غرس نهالي
بدون انجام آبياري و فراهم آوردن شرايط رشد آنها، اميد ثمر و باروري درخت را داشته 
باشد؛ زيرا كه بيشتر از حد پا را فرانهادن و بدون تقديم عمل و بذل جهد و كوشش در 
راستاي آن، به عفو و رحم خدا چشم داشتن نوعي از ايمن شدن از مكر خداوند متعال 

  فرمايد: باشد. آنجا كه خداوند متعال مي و زيان بر بنده مياست و خود عين خسران 

� (#θ ãΖÏΒr' sù r& t� ò6tΒ «!$# 4 Ÿξsù ß tΒù' tƒ t� ò6 tΒ «!$# āωÎ) ãΠöθ s) ø9$# tβρç� Å£≈y‚ ø9 $# �    
  )99اعراف / (  

آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستند؟ با آنكه جز مردم زيانكار كسي خود را از «
  ».داند مكر خدا ايمن نمي

  يأس و نوميدي از مغفرت خداوند به دليل استحكام و فراواني گناهان -4

يكي ديگر از موانع توبه نزد بعضي از مردم اين است كه شخص به دور از گستره و 
ور باشد مرتكب  فضاي خداوند زندگي كند و در لجنزار گناهان صغيره و كبيره غوطه
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الناس باشد و از  اهللا و چه حق حق محرمات و تارك واجبات، تباه كننده حقوق، چه
ي كساني درآيد كه نسبت به تضييع نمازها و پيروي از شهوات و آرزوهاي نفساني  زمره

از هيچ كوششي دريغ نورزد. چشمانش از اشك و قلبش از خشوع و پشتش از ركوع، و 
ن را از كساني ماند كه نه مسجد را منزل خود و نه قرآپيشانيش از سجده به دور باشد، 

  اند. انيس خود و نه پيامبر را الگوي خود و نه اصحاب را مقتداي خود قرار داده
گردد و  يد و از خواب غفلت بيدار ميآاش به هوش مي در اين هنگام از مستي

يابد كه ميان او با اهل خير و صالح فاصله بسيار است و فاصله ميان خود و  درمي
يابد كه كثرت فراوان  بيند. به دليل اينكه در مي ي زمين تا آسمان مي صالحان را فاصله

پشت او را خم كرده و پايش با زنجير بسته شده است، ديگر توان حركت به سوي جلو و 
گويد: آيا زندگي با اين همه  پيشرف به سوي سعادت را ندارد، چنين كسي با خود مي

گذاشته است؟ و آيا با  اي از نور برايم ظلمات معاصي و تاريكيهاي گناهان، ديگر روزنه
اين مدت طوالني تمرد و گريز از آستان الهي، بار ديگر باب رحمت خدا و مغفرت او به 

  سويم باز خواهد شد.
كند كه او قطعاً هالك خواهد شد و شقاوت و  و اين انديشه را به خود تلقين مي

ه اميدي به قبول بدبختي بر پيشاني او رقم زده شده است، نه آرزويي به بازگشت دارد و ن
رسد: پس بگذار به  ترتيب با خود به اين نتيجه مي توبه و نه طمعي درآمرزش دارد. و بدين

انحراف و شقاوت خود ادامه دهم، و راه كج و راه شيطان، راه روز و شب سرخ را 
  بپيمايم.

و بينند و از مغفرت  انديشند. گناهان خود را زياد مي بعضي از گناهكاران اينگونه مي
گردند و تمام بابهاي رحمت خداوند را بر روي خود بسته  آمرزش پروردگار نااميد مي

هر اندازه  [تر از گناهان بندگان  يابند. غافل از اينكه غفران خداوند به مراتب وسيع مي
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است و هيچگاه باب رحمت خداوند بر روي گناهان افراد، هر چند گناهان  ]زياد باشند
   فرمايد: نخواهد شد. خداوند متعال در اين باره مي كمرشكني باشند، بسته

� ö≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# 

ã� Ï�øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à� tóø9 $# ãΛÏm §�9   ]53زمر/[  � #$
ايد، از رحمت خدا  روي روا داشته بر خويشتن زياده بگو: اي بندگان خدا كسي«

آمرزد كه او خود آمرزنده  ي گناهكاران را مي نوميد مشويد. در حقيقت خدا همه
  ».مهربان است

$ÏŠ“ [ي دلنواز و شيرين در عبادت  به اين اشاره t7Ïè≈tƒ [  توجه كنيد كه چقدر زيبا و
ينكه عاصي، سركش وظالم به نفس رغم ا آميز است و خداوند بندگانش را علي محبت

خود هستند ولي باز آنان را از شرف انتساب به وي خود و در راه عبوديت خود، محروم 
نساخته است. و عالوه بر آن، اين عاصيان و ظالمان به نفس خود را باز از يأس و نوميدي 

ي  ن آيه با آيهفرمايد: اي دارد. ايشان با تأكيد و جزم مي نسبت به رحم پروردگار، باز مي
  فرمايد: ي نساء فرق دارد، آنجا كه مي ديگر در سوره

� ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ï� øótƒ β r& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t± o„ �  ]/ 48نساء[  

بخشايد و غير از آن را براي  مسلماً خدا، اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي«
  ».خشايدب هر كه بخواهد مي
كنندگان است، بنابراين هر گناهي غير از شرك ورزيدن  كه اين مربوط به غير توبه

  آمرزش خداوند است. ضبدون توبه در معر
ي ضروري هر انساني  خوف از خداوند متعال همانند اميد و رجا، مطلوب و توشه

د است، در مسافرت به سوي خداوند متعال و دريافت رضا و خشنودي او. ولي باي
دانست كه مبالغه و افراط در خوف چه بسا انسان را به سوي يأس و نوميدي از رحمت 

  فرمايد: كشاند. خداوند مي خدا مي
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  ».شود زيرا جز گروه كافران كسي از رحمت خدا نوميد نمي«

� tΑ$ s% tΒuρ äÝuΖø) tƒ ÏΒ Ïπ yϑôm §‘ ÿ Ïµ În/u‘ āωÎ) šχθ—9 !$āÒ9$# �  ]/56حجر[  

  ».شود؟ گفت: چه كسي جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مي«
  گويد: مي �به همين خاطر علي

  )اهللا ولم يؤمنهم من مكره اهللا من روح ال أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يوئس عبادأ(

مل را به شما معرفي كنم؟ و آن كسي است كه بندگان خدا را خواهيد فقيه كا هان مي«
  ».از كرم و رحمت خداوند مأيوس نكند و آنان را از مكر خداوند ايمن نسازد

انسان مسلمان بايد در يك توازن واقعي قرار گيرد. به اين معنا كه به پروردگارش اميد 
منجر نشود، و از پروردگارش و رجا داشته باشد آنچنان كه به احساس ايمني از مكر خدا 

  رحم و كرم او گردد. ترس و خوف داشته باشد نه آنچنان كه منجر به يأس و نااميدي از
  ستايد: خداوند متعال بعضي از بندگانش را اينگونه مي

� tβθ ã_ ö� tƒuρ …çµ tGyϑ ôm u‘ šχθèù$ sƒs† uρ ÿ…çµ t/#x‹ tã �  ]/57اسراء[  

  ».سندتر به رحمت وي اميدوارند و از عذابش مي«

� ô ¨Βr& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u !$ tΡ# u È≅ ø‹©9 $# # Y‰ É`$y™ $ VϑÍ←!$ s% uρ â‘x‹ øts† nο t� ÅzFψ$# (#θã_ö� tƒuρ sπ uΗ÷qu‘  Ïµ În/ u‘ 

  ]9زمر / [  �
آن كسي كه او در طول شب در سجده و قيام  ]چين كسي بهتر است يا[آيا «

  ».ارد؟ترسد و رحمت پروردگارش را اميد د كند و از آخرت مي اطاعت خدا مي
  بنابراين نبايد گناهكار از رحمت خدا مأيوس شود هر چند كه گناهانش زياد باشند.

  فرمايد: در حديث قدسي از خداوند متعال روايت شده كه مي
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  .1)باليال أما كان منك و  ینك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علإيا ابن آدم: (
و به من اميدوار باشي،  آدم، هروقت مرا دعا كني و از من چيزي بخواهي اي بني«

  »آمرزم گناهان و خطاهايت هر اندازه زياد و فراوان باشند، تو را مي
  فرمايد: روايت شده كه مي �و در حديث صحيح از پيامبر خدا

فإن اهللا  ،وليعظم الرغبة ،ولكن ليعزم المسألة ،: اللهم اغفر لي إن شئتال يقلإذا دعا أحدكم ف(
  .2)ال يتعاظمه شيء أعطاه

  نگويد: خدا مرا ببخش اگر ميخواهي! هر گاه يكي از شما از خدا چيزي بخواهد،«
  »كند. اش را بزرگ و بسيار كند كه هيچ چيزي نزد خداوند سنگيني نمي خوستهبلكه 

لذا گناهان بندگان هر اندازه بزرگ و زياد باشد، عفو و مغفرت خداوند به مراتب از 
هر اندازه بزرگ و عظيم باشد در مقابل عفو و  آن بزرگتر و بيشتر است و گناه بنده
  باشد. مغفرت پروردگار، كوچك و صغيره مي

آمد و گفت: واي بر  �و در مستدرك حاكم از جابر روايت شده كه مردي نزد پيامبر
به او فرمود: بگو:  �گناهانم! واي بر گناهانم! واي برگناهانم! دو بار يا سه بار گفت. پيامبر

تر از گناهان من است و رحمت تو براي من اميدوارتر از  رت تو وسيعپروردگارا! مغف
به او فرمود: تكرار كن  �آن مرد اين عبارت را بيان داشت. سپس پيامبر عمل من است. 

و مرد تكرار كرد و باز به او فرمود تكرار كن آن مرد تكرار كرد و سپس به او فرمود: بلند 
  اند: بعضي در اين باره گفته شو كه خداوند از تو در گذشته است.

  يا كبير الذنب عفو اله 
  

  كبرأـه من ذنبك   
  

  أعظم األشياء في جا
  

  نب عفو اهللا يصغر  
  

  پنداري بدان كه عفو خداوند از گناهت بزرگتر است. اي كسي كه گناهت را بزرگ مي
  نمايد. بزرگترين چيز در كنار عفو خداوند كوچك مي

__________________ 

  گويد حديث حسن عزيز است. و مي �از انس ]3540[روايت از ترمذي  -1

  ).2679ه يا صفحه (شمار �صحيح مسلم از حديث ابوهريره -2
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  1 گويد: و باز مي
   ةذنوبي كثر  ن عظمإيا رب 

  

  عظم!أن عفوك أفلقد علمت ب  
  

  ال محسنإن كان ال يرجوك إ
  

  يدعو المجرم؟يرجو و  يفمن الذ  
  

  ال الرجاإ ةليك وسيلإلي  ما
  

  ني مسلم!أوجميل عفوك ثم   
  

دانم كه عفو تو از گناهانم  پروردگارا! اگر گناهانم بزرگ و فراوان است به تحقيق مي
  است.بزرگتر و فراوانتر 

اگر جز نيكوكار به تو اميدوار نباشد، مجرم و گناهكار به كه اميدوار باشد و كه را 
  بخواند.

اي در پيشگاه تو ندارم و سپس من  جز اميد به مغفرت و عفو زيبايت هيچ وسيله
  مسلمانم.

  اند: و بعضي گفته
  أسأت ولم أحسن وجئتك تائبًا 

  

  وأني لعبد من مواليه مهرب؟  
  

  ن خاب ظنهإا فيومل غفران
  

  خيبأاألرض  یحد منه علأفما   
  

ام چگونه بنده از آقايش راه گريزي  كنان به سويت آمده ام و نيكي ندارم، توبه بدي كرده
  دارد؟

تر و  بنده اميد آمرزش دارد، اگر از ظنش مأيوس و محروم ماند هيچ كس از او مأيوس
  تر نخواهد بود. محروم

  يقت گناهجهل و ناداني نسبت به حق -5

يكي ديگر از موانع توبه اين است كه شخص مكلف مرتكب گناهي از گناهان خدا 
شده باشد ولي احساس نكند و نداند كه او در جريان معصيت پروردگار است كه چه بسا 

__________________ 

  آن را بيان داشته است. 620، 618ي  اين ابيات و ماقبل آن از ابونواس است كه در ديوانش در صفحه -1
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تر باشد و من در اينجا به بيان دو نمونه آن اكتفا  ضرر و زيان آن معصيت بيشتر و فراوان
  نمايم. مي

دهد از  نسبت به بعضي از طاعات ظاهري و اعمال بدني كه انجام مي نخست: شخص
قبيل نماز، روزه، ذكر، تسبيح، تالوت قرآن، صدقه، آموزش علم و دانش، مغرور باشد و 

ي  خبر از اينكه در باطن به خوره آن طاعات او را به عجب و خودپسندي كشانند، بي
شود از اينكه  لكاتي است كه مانع ميگفتار شده است كه از آفات پنهاني و مه» عجب«

ي عجب و  سالك راه خدا نسبت به عيوب خودآگاهي و شناخت پيدا كند و به وسيله
خودبيني، چشمان قلبش از ديدن حقيقت اعمال و سيئات و خطاهاي پنهانش، نابينا 

  خواهند شد.
ا و نوشيدن ور درمعصيتهايي باشد كه خطر آنها از زن چه بسا انسان ناآگاه غرق و غوطه

شوند كه بسياري را در  باعث مي» بواطن اثم«شراب بيشتر و شديدتر باشد. گناهان قلبي 
معرض هالك و نابودي و طرد و سقوط قرار دهند بدون اينكه خود بدان آگاه باشند. چه 
بسا شخصي با وجود آن همه عبادات ظاهري و طاعات بدني داراي يكي از اين صفات 

دت، حقد، تكبر، استكبار، غرور، بخل، ريا، دوستي دنيا، مال و نكوهيده باشد: حسا
ي حسنات و طاعات هستند و عبادات را نابود  هندپرستي و گناهان ديگر كه خور جاه
برد. به همين صورت معصيتها نيز حايل و  آتش هيزم را از بين مي كنند همانگونه كه  مي

  مانع ميان دارنده آن صفت يا بهشت هستند.
  فرمايد: هم در حديث صحيح روايت شده از ايشان كه مي �ر خداپيامب

  .1)من كبر ةمن كان في قلبه مثقال ذر  ةال يدخل الجن(
  »شود. اي كبر باشد وارد بهشت نمي ي ذره آنكه در دلش به اندازه«
  .2هلك من كان قبلكم)أنه إياكم والشح فإ(

__________________ 

  .]7674[روايت مسلم از ابن مسعود: صحيح جامع الصغير:  -1

  .]102[مرجع قبل  �روايت مسلم از جابر  -2
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  »ك شدند.ي حرص هال از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه«
  عجاب المرء برأيه)إبع و تم (ثالث مهلكات: شح مطاع وهوی

كننده است: بخلي كه انسان از آن پيروي كند و هوسي كه از آن تبعيت  سه چيز هالك«
  »شود و اعجاب مرد نسبت به خويشتن.

قول: تحلق الشعر ولكن أ، ال ةالبغضاء هي الحالقيكم داء االمم من قبلكم: الحسد و لإ(دب 
  .1)ق الدينتحل

هاي پيشين در شما نفوذ كرده است: حسد و دشمني كه سترنده و خورده  بيماري امت«
  »ه دين.نداست البته نه سترنده و خوره مو، بلكه سترنده و خور

اي كه خدا و رسولش آن را باطل  كننده اي به يك بدعت از بدعتهاي گمراه دوم: بنده
قرار دهد. چنين شخصي همانند بقيه اند، متمسك شود و آن را دستاويز  شمرده

كند، خواه  بدعتگزاران چنان پندارد كه اين عمل او را به سوي خداوند متعال نزديك مي
آن بدعت، از بدعتهاي عملي باشد مانند بدعت در عبادات كه اين خطرناكترين بدعت 

ف ماند كه شخص بدون اذن خداوند در دين به تشريع پردازد و برخال است و بدان مي
آنچه خدا مقرر فرموده عمل كند و بدان بدعت به سوي پروردگارش تقرب جويد، خواه 
از روي جهل و ناداني باشد و خواه از روي تجاهل و عناد. هر انسان مسلمان دو اصل و 

  قاعده فراروي خود دارد:
اول: جز به شريعت خداوند متعال مطيع و منقاد نگردد و از تبعيت هواي نفساني و 

  فرمايد: مي �جداً پرهيز نمايد. در حديث متفق عليه روايت شده كه پيامبر خدا بدعت
  ما ليس منه فهو رد) هذا مرناأحدث في أ(من 

__________________ 

ذكر كرده و سند آنرا خوب گفته  بزبير ) از حديث عبداهللا بن3/367منذري در ترغيب و ترهيب( -1

  است.
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هر كسي در دين ما بدعتي بياورد (يعني چيزي از آن كم يا زياد كند) كه برخالف «
  »شريعت ما باشد، مردود است.

هاي مختلف در  و نظرياتي كه فرقهكري و يا از بدعتهاي قولي باشد مانند بدعتهاي ف
اند و ريشه در قرآن و سنت ندارد تا بدان استناد گردد كه انسان  مذاهب خود ايجاد نموده

مسلمان بايستي در گفتار و كردار و نظريات خود و يا در موارد اختالف با ديگران به 
  فرمايد: كتاب و سنت مراجعه نمايد. خداوند متعال مي

� β Î*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

Ì� ÅzFψ$# �  ]/ 59نساء[  

نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارد آن  هر گاه در امر ديني اختالف«
  ».تر است فرجام را به كتاب خدا و سنت پيامبر او عرضه داريد اين بهتر و نيك

بدعت فكري و نظري به اين معنا است كه شخص بيايد آراء و نظرات كساني را كه 
اگر چه خارج از اسالم و مخالف شريعت [دوست دارد و براي آنان احترام قائل است 

به عنوان اصل و منبع مورد اعتماد خود قرار دهد كه هر چه را موافق آن بيند  ]باشد
  ا مخالف آن بيند مردود و متروك شمارد.صحيح داند و هر چه ر

چنين كساني به سبب توسل و گرايش به آن بدعتها و تعظيم و تقدس قائل شدن 
شوند. اين افراد  از حقايق ديني و واقعيات شريعت محروم مينسبت به بدعتگذاران، 

  فرمايد: مشمول اين آيه قرآني هستند كه مي

�  yϑsù r& t Éiã— …çµ s9 â þθß™  Ï&Î# uΗxå çν# ut� sù $ YΖ|¡ ym �  ]/ 8فاطر[  

بيند مانند  آيا آن كسي كه زشتي كردارش براي او آراسته شده و آن را زيبا مي«
  ».مؤمن نيكوكار است؟

  فرمايد: و يا مي

� tÏ% ©! $# ¨≅ |Ê öΝåκß� ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# öΝèδuρ tβθ ç7|¡ øt s† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡ øtä† $�è÷Ψ ß¹ �    
  ]104/ كهف[  
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پندارند كه  شان در زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي اند كه كوشش آنان كساني«
  ».دهند كار خوب انجام مي

عمل خوارج در قديم اينچنين بود، خونهاي مسلمانان خارج از گروه خود را حالل 
به  شمردند و اين كارها را تقرب و نزديكي دانستند و اموال و دارايي آنان را مباح مي مي

ي آنان روايت شده كه پيامبر  آوردند كه حديث صحيحي درباره سوي خدا به حساب مي
  فرمايد: مي �خدا
  )قراءتهم الیصيامهم و قراءته  إلیصالتهم وصيامه  إلیحدكم صالته أيحقر (
ي آنان و  اش را نسبت به روزه هر كدام از شما نمازش را نسبت به نمازآنان و روزه«

  »شمارد. ه تالوت آنان اندك ميتالوتش را نسبت ب
  فرمايد: آنان را اينگونه توصيف مي �و سپس حضرت 

  )ة(يقرؤون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي
شوند  رود، از دين خارج مي هاي آنان پايين نمي كنند ولي از حنجره قرآن را تالوت مي«

  »شود. رج ميهمانگونه كه تير از كمان خا
انديشيدند  آفت آنان اين بود كه در فقه و فهم قرآن و در اهداف و مقاصد شريعت نمي

  سوزي افتادند. و در نتيجه در گرداب چنان گناهان كبيره و خانمان
در عصر و دوران ما هم جانشينان آنان وجود دارند، كساني كه كشتن و قتل عام 

پندارند؟! هموطنان خود، حتي زنان، كودكان و  گناه را عبادت و جهاد مي مسلمانان بي
كنند. و ال  رسانند و بدان هم افتخار و مباهات مي پيرمردان را به بدترين شكل به قتل مي

اند، زيرا  حول و ال قوه اال باهللا. علماي سلف ما را نسبت به خطر اين بدعت هشدار داده
كند از كاري كه او آن را تقرب  ه ميكند! چگونه توب بدعتگرا و مبتدع از بدعتش توبه نمي

  آورد!؟ و طاعت خداوند به شمار مي

  استدالل به قضا و قدر -6
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، به قضا و قدر است. هستند كساني كه انيكي ديگر از موانع توبه، توسل جستن نادان
اند آرزوهاي نفساني آنان را به دام غرور و خودبيني  در منجالب شرك و معاصي افتاده

چنين كساني را هر گاه به سوي رهايي از قيد و زنجير گناهان و دوري از  انداخته است.
صاحبان آنها و همچنين وارد شدن به عالم طاعت و فرمانبرداري خداوند، دعوت نمايي 

گويند: اين حالت من از قضا و قدر خداوند است و خداوند از دل بر من چنين  به تو مي
گويند انسان مسلمان  اوند، فراري نيست! و ميمقرر داشته است و از مكتوب و مقرر خد

شكي نيست كه قدر از ما نيرومندتر است  بايستي راضي به قدر و تسليم فضاي او باشد!
تر از آنيم كه با قدر خدا مبارزه كنيم. اما مشكل اصلي قضا و قدر خداوندي  و ما ضعيف

  نيست، بلكه مشكل اصلي برداشت و تلقي ناصحيح از آن است.
ي كساني شده كه از فهم دين خدا و   فكري كه خارج دين است، وارد انديشه چنين

هاي مشركان  فهم سنتهاي پروردگار دور و بيگانه هستند. اين فكر محصول گفتار و انديشه
قديم است كه به ما رسيده. آنان در استدالل به شرك خود و تحريم حالل خدا اينگونه 

  گفتند: مي

� öθ s9 u !$ x© ª!$# !$tΒ $oΨ ò2 u�õ° r& Iω uρ $ tΡäτ!$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym ÏΒ & ó x« �  ]/ 148انعام[  

ورزيديم  خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمي اگر خدا مي ]گفتند مشركان مي[«
  ».كرديم و چيزي را خودسرانه تحريم نمي

شيت كردند كه شرك آنان و تحريم حالل خدا از جانب آنان در راستاي م آنان ادعا مي
  و قدر خداوند متعال بوده است.

  فرمايد: نمايد و مي ي آنان را رد مي قرآن اين تفكر و انديشه

� š� Ï9≡x‹Ÿ2 z>¤‹ x. šÏ% ©!$#  ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s% 4 ®L ym (#θè%#sŒ $uΖy™ù' t/ 3 ö≅è% ö≅ yδ 
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كساني هم كه پيش از آنان بودند همين گونه پيامبران خود را تكذيب كردند تا «
عقوبت ما را چشيدند. بگو: آيا نزد شما دانشي هست كه آن را براي ما اينكه 

  ».گوييد كنيد و جز دروغ نمي آشكار كنيد؟ شما جز از گمان پيروي نمي
آلود است! بلكه  عمال گذشته چه بسا ظاهري پذيرفتني داشته باشد، اما گناهاستدالل در ا

واجب است چنين كاري صورت نگيرد وشخص نبايد بگويد: تقدير خدا بوده كه من 
عمل كند  �مرتكب چنين و چنان گناهي شوم بلكه بايستي مانند والدينش، آدم و حوا

$Ÿω كه گفتند: s%� $ uΖ−/ u‘ !$ oΨ÷Ηs> sß $ uΖ|¡ à�Ρ r& � /پروردگارا! ما بر خود ظلم كرديم.«] 23[اعراف ... «

’ ‘Éb>u �:كه گفت �اهللا، موسي و يا همانند كليم ÎoΤÎ) àMôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ ö�Ï� øî $$sù ’ Í< � t� x� tósù 

و يا همانند ذوالنون، » ام، مرا بيامرز پروردگارا! من بر خود ظلم كرده« ]16[القصص/
  كه گفت: �يونس

� Hω tµ≈s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š�oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑÎ=≈©à9   ]87انبياء /[  � #$

  ».معبودي جز تو نيست، منزهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم«
در كتب رقائق روايت شده مردي كه مرتكب گناهي شده بود به مناجات خدا پرداخت و 

ه است كه من مرتكب گناه گفت: پروردگارا! قضاي تو بود، قدر تو بود و فرمان تو بود
گفت: اين حق ربوبيت است پس كو حق عبوديت؟  شوم، صدايي را شنيد كه به او مي

پس مرد گفت: پروردگارا، گناه را من كردم، من بر نفس خود اسراف ورزيدم و من بر 
گفت: من تو را آمرزيدم، من تو  نفس خود ظلم كردم. پس اين مرد صدايي را شنيد كه مي

  ودم و من به تو رحم كردم.را عفو نم
بايستي نسبت به  گويم اگر در ارتكاب عمل بد، استدالل به قدر روا بود مي و من مي

ولي نسبت به آينده قطعاً پذيرفته نخواهد بود، زيرا كه مكلف  ،شد گذشته پذيرفته مي
ر ي او چيست؟ و بر او واجب است كه قدر خدا را با قد دربارهداند كه قدر خداوند  نمي

ار دفع نمايد همانطور كه فغتخدا دفع نمايد. به اين معني قدر گناهان را با قدر توبه و اس
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فهمد كه  داند و مي گويد: مؤمن نيرومند و صادق و بينا در دين وظيفه خود مي ابن قيم مي
ر رفتاامواج قدر را با قدر دفع و برطرف نمايد و اگر نه هالك خواهد شد، شيوه و 

  عارفان اينگونه بوده است.صاحبان خرد و 
  گويد: مفهوم گفتار شيخ عبدالقادر گيالني در همين راستاست كه مي

زعت أقدار الحق ال أنا فانفتحت لي فيه روزنه فناإأمسكوا،  القضاء والقدر إلىذا وصلوا إالناس (
  )القدر بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر ال من يكون مستسلما مع

كردند  رسيدند توقف مي شناختم هنگامي كه به قضا و قدر مي دمان كه ميبعضي از مر«
اي از فيوضات رباني بر قلبم باز شد با قدرهاي حق به وسيله قدرهاي  جز من كه روزنه

حق، براي حق، به مبارزه پرداختم. انسان مؤمن واقعي كسي است كه با قدر مبارزه كند و 
  »تسليم و منقاد قدر نگردد.

دنياي بندگان جز با اينكه بايد بعضي قدرها را با بعضي ديگر دفع نماييم،  در حيات
  مصالح زندگي بندگان حاصل نخواهد شد.

خداوند متعال به ما دستور داده است كه قدر سيئه را با قدر حسنه دفع نماييم و 
 همچنين قدر گرسنگي را با قدر خوردن دفع نماييم. و اگر بنده تسليم قدر گرسنگي شود

ي قدر خوردن داشته باشد، تا اينكه بميرد در حالت  با وجود اين توان دفع آن را به وسيله
همچنين سرما، گرما، تشنگي و ... همه موارد قدر هستند و به ما ارتكاب گناه مرده است. 

دستور داده شده آنها را با قدرهاي ضدشان دفع نماييم، بنابراين دفع كننده و دفع شونده و 
  همه از قدرهاي خداوند هستند. ]دافع، مدفوع و دفع[ خود دفع

  
به طور روشن به توضيح اين موضوع پرداخت هنگامي كه از  �پيامبر گرامي

حضرتش پرسيدند: آيا دارو، درمان و وسايل پيشگيري چيزي از قدر خداوند متعال را رد 
  خواهند كرد؟ در جواب فرمود:
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  1 )هي من قدراهللا(
  ».ستندآنها هم قدر خدا ه«

اند.  هر گاه دشمنان كافر، وارد يك كشور اسالمي شوند با قدر خداوند وارد آنجا شده
نپردازند؟ قطعاً واضح قدر مبارزه با آن آيا رواست كه مسلمانان تسليم اين قدر شوند و به 

و روشن است كه مسلمانان بايستي در مقابل چنين قدري به وسيله قدر جهاد كه آنهم 
  مقابله برخيزند. قدر خداست به

گناه و معصيت وقتي كه بر تو مقدر شود و با فعل قدر آن را انجام دادي، الزم و 
  2 ي نصوح به دفع آن قدر پردازي. ضروري است كه با قدر توبه

  

__________________ 

از ابوخزامه و يا پسر ابوخزامه از پدرش: و گفته است كه حديث  ]2066[روايت از ترمذي در طب  -1

  حسن است و در بعضي نسخه گفته صحيح و حسن است.

  . ]100-1/199[مدارج السالكين:  -2



 

  

  هاي توبه انگيزه

  
  آشنايي با مقام و حقوق خداوند متعال - 1
  ياد مرگ و قبر -2
  ياد آخرت و بهشت و جهنم -3
  ي با آثار گناهان مربوط به دنيا و قيامتآشناي -4
  يپايانسخن   -5



 

  هاي توبه انگيزه

اران دارد و نياز هر توبه جايگاه وااليي در دين و مقام رفيعي در ميان مقامات پرهيزگ
راه خداست؛ لذا منزلت توبه به عنوان كل منازل دين بشمار مسلمان رجوع كننده به 

و عقبات راه رسيدن به توبه خالي نيست از اينرو آيد. اخالق صالحان از موانع  مي
  هايي كه انسان را بدان ترغيب و تشويق نمايند نبايد ازديد پنهان داشت. موجبات و انگيزه

دوست داريم كه در اين فصل پيرامون موجبات توبه بپردازيم و چراغي فرا راه تائبين 
به سوي خداوند متعال سوق  ها را تحريك و عزيمتها را براي توبه قرار داده تا همت

  دهيم.

  خداوند متعال حقوقآشنايي با مقام و  -1

نخستين سبب توبه اينست كه انسان مقام عالي پروردگارش را بشناسد، خدايي كه 
انسان را خلق كرد و به كمال رسانيد، اندازه داد و هدايت نمود و همچنين انسان بايد 

آفريده و روزي داده و از نعمتهاي سرشار  حقوق پروردگار بر بندانش را كه آنان را
  مند ساخته، بطور كامل بشناسد. خويش بهره

� $ tΒ uρ Νä3 Î/ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z Ïϑsù «!   ]53نحل /[  � #$

  ».و هر نعمتي كه داريد از آن خداست«
  حقوق خداوند بر بندگانش عبارتند از اينكه:

شريك او قرار ندهند، به ياد او بندگان، خداوند متعال را پرستش كنند و هيچ چيزي را 
باشند و ايشان را فراموش نكنند، در مقابل نعمتهايش شاكر باشند و كفران نعمت نورزند، 

  از او اطاعت و فرمانبرداري نمايند و به عصيان و نافرماني در برابر او تن ندهند.
كنند كه ايشان پشت سر رسول خدا سوار  روايت مي � شيخين از معاذ بن جبل

داني حق خداوند بر بندگان و حق بندگان بر  معاذ! مي«فرمود:  �الغي شده بود، پيامبرا
  خداوند چيست؟ معاذ جواب داد: خدا و رسولش از ما داناترند.
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فرمود: حق خداوند بر بندگان اين است كه او را پرستش نمايند و هيچ  �حضرت
ين است كه آنان را عذاب چيزي را شريك خدا قرار ندهند، و حق بندگان بر خداوند ا

  »ندهد.
و انسان هر اندازه در عبادت خداوند متعال اقدام نمايد نسبت به اداي حقوق 
پروردگار كه بر ذمه دارد قاصر و ناتوان است، زيرا كه نسبت نعمتهاي پروردگار در مقابل 
 عبادت و طاعت بندگان، گرچه از عمر طوالني هم برخوردار باشند به مراتب بيشتر و

  تر است. عظيم
  فرمايد: مي �پيامبر خدا

لو أن رجال يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة اهللا عز وجل لحقره يوم (
  .1)القيامة

اين  ،با صورتش بر روي زمين كشيده شودروز تولدش تا پايان حياتش  از اگر مردي«
  .»يابد كوچك ميدر مسير رضاي خدا روز قيامت  عمل را در

هر گاه انسان مقام واالي خداوند متعال را بشناسد، جالل و عظمت او را دريابد و به 
علم وقدرت او يقين حاصل نمايد و بداند كه او بر نهان و آشكار بندگان مطلع است، و 

ãΝn=÷è �هيچ چيزي بر او پوشيده نيست  tƒ §� Åc£9 $# ’ s∀÷z r&uρ � /آگاه به اسرار و نهان است.« ]7[طه«  

مچنين بداند كه خداوند درمقابل اعمال گذشته، او را مورد بازخواست قرار و ه
دهد. اگر انسان اينها را  دهد و بر كردار و رفتار و گفتار خير يا شر، او را پاداش مي مي

كنان و استغفارگويان به سوي  بداند و به ياد خدا باشد و او را فراموش نكند و شتابان توبه
نگرد. همانطور كه خداوند متعال در  داوند با نظر لطف در او ميپروردگار بازگردد، خ
  فرمايد: وصف پرهيزگاران مي

__________________ 

اند و در صحيح جامع الصغير به  ، روايت نموده�عبدو طبراني از عتبه بن » التاريخ«احمد و بخاري در  -1

  ج به حسن بيان شده است. 7411شماره 
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� š Ï% ©!$#uρ # sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡ à�Ρ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# (#ρ ã� x�øó tGó™$$ sù 

öΝÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9 tΒuρ ã� Ï�øó tƒ šUθçΡ —%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è=yè sù öΝèδ uρ 

šχθ ßϑn=ôè tƒ �  ]/ 135آل عمران[  

آورند و  و آنانكه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي«
آمرزد؟ و بر  خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي براي گناهانشان آمرزش مي

  ».كنند افشاري ميپ ]كه گناه است[دانند  اند با آنكه مي آنچه مرتكب شده

.ρã�x#) �بنگر چگونه در عبارت  sŒ ©! $# (#ρ ã�x� øó tGó™$$ sù �  خداوند، استغفار از گناهان را نتيجه
شود، زباني نيست بلكه مقابل  همانطور كه گمان برده مي» ذكر«ياد خود قرار داده است و 

  فرمايد: است همانگونه كه خداوند متعال مي» نسيان«

� � ä. øŒ$# uρ š�−/ §‘ # sŒ Î) |MŠÅ¡ nΣ �  ] / 24كهف[  

  ».و چون پروردگارت را فراموش كردي او را به يادآر«
ايشان از قبيل » الحسنياسماء «يعني جالل و عظمت پروردگار را به خاطر آوريد و به 

  گواهي دهيد. »القهار و عزيز الجبار عليم بذات الصدور، رقيب، حسيب، واحد«

� Ì�Ïù%yñ É=/Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$s% uρ É>öθ −G9 $# Ï‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïè ø9$# “ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 
Ïµø‹s9 Î) ç�� ÅÁ yϑø9   ]3غافر / [  � #$

پذير و سخت كيفر و فراخ نعمت است، خدايي جز  كه خداوند گناه بخش و توبه«
  ».او نيست، بازگشت به سوي اوست

خدا مغرور گردد و  انسان مسلمان نبايد فريب هواي نفس را بخورد و نسبت به طاعت
در چاه عصيان و نافرمان سقوط كند. ديگر دست از گناه نكشد و بر معصيت اصرار ورزد 

ي گناهان اقدامي به عمل نياورد. و چنان پندارد كه خداوند او را كيفر نخواهد  و براي توبه
دهد ولي فراموشش  نمود، خير چنين نيست، زيرا خداوند متعال به انسان مهلت مي
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دهد ولي وقتي  ن و فرصت ميپروردگار نسبت به گناهكار و ظالماكند. به اين معني  نمي
كند. مپنداريد كه خداوند از آنچه  او را به دام خود انداخت، خالص و رهايش نمي

دهند، غافل است، كه چه بسا مهلت دادن به آنان خود يك  گناهكاران و ظالمان انجام مي
  اشد.نيرنگ و تدريج در گرفتن آنان ب

نمايد و به آنان مال و اوالد ارزاني  گاهي خداوند آنان را سرشار از روزي خود مي
  آورد. دارد و در نهايت، محكم و مقتدرانه آنان را به دام خويش در مي مي

� ¨βÎ) ÿ…çν x‹ ÷{ r& ÒΟŠÏ9 r& î‰ƒÏ‰ x© �  ]/ 102هود[  

  ».آري به گرفتن قهري خداوند، سخت دردناك است«
  گويد: اي خود ميابن عطاء در حكمه

از وجود و جريان نيكي خداوند به سوي تو و دوام و استمرار بدي و نافرماني تو با 
  بترس كه مبادا آن يك نوع استدراج باشد.  پروردگار،

  فرمايد: اشاره به اين قول خداوند متعال دارد كه مي

� Νßγã_ Í‘ô‰ tG ó¡ t⊥ y™ ôÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊇∇⊄∪ ’ Í? øΒé&uρ öΝßγs9 4 āχ Î) “Ï‰ ø‹ x. îÏGtΒ 

  ]183-182اعراف /[  �
دانند گريبانشان را خواهيم گرفت. و به آنان مهلت  به تدريج از جايي كه نمي«

  ».دهم كه تدبير من استوار است مي
كم از مستدرج به نحوي كه احساس ننمايد. سهيل بن  استدراج يعني گرفتن نعمت كم

پوشانيم و شكر و سپاس را از  آنان را با نعمت خود مي گويد: عبداهللا در معني اين آيه مي
شويد و سپس آنها را فرا  دهنده غافل مي بريم تا آنجا كه از شكر و ياد نعمت يادشان مي

  خواهيم گرفت.
ديگري در معني آيه چنين گفته است: هر گاه آنان دچار معصيتي شوند به آنان نعمتي 

را از ياد خواهيم برد. همانطور كه خداوند متعال خواهيم بخشيد و استغفار از آن معصيت 
  فرمايد: مي
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$ yϑ‾Ρ Î)� ’ Í?ôϑçΡ öΝçλm; (# ÿρ ßŠ# yŠ÷” z�Ï9 $ VϑøOÎ) 4 �  ]/ 178آل عمران[  

  ».دهيم تا بر گناه خود بيفزايند ما به آنان مهلت مي«
  فرمايد: و باز خداوند متعال مي

� tβθç7|¡ øts† r& $ yϑ ‾Ρr& /èφ‘‰ ÏϑçΡ  Ïµ Î/  ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖt/ uρ ∩∈∈∪ äíÍ‘$ |¡ èΣ öΝçλm; ’ Îû ÏN≡u�ö� sƒ ø:$# 4 ≅ t/ 

āω tβρã� ãè ô± o„ �  ] /56- 55المؤمنون[  

دهيم از آن روي است  پنداريد كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد مي آيا مي«
  ».فهمند خواهيم به سودشان در خيرات شتاب ورزيم، بلكه نمي كه مي

� $£ϑ n=sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρã�Åe2 èŒ  ÏµÎ/ $oΨ óstFsù óΟ ÎγøŠ n=tæ z>≡uθ ö/ r& Èe≅à2 > ó_ x« #̈L ym # sŒÎ) 

(#θãmÌ� sù !$yϑÎ/ (# þθè?ρ é& Νßγ≈tΡ õ‹ s{r& ZπtG øó t/ #sŒÎ*sù Νèδ tβθ Ý¡Î=ö7•Β ∩⊆⊆∪ yì ÏÜ à)sù ã� Î/#yŠ ÏΘöθ s)ø9 $# 

t Ï%©! $# (#θ ßϑn=sß 4 ß‰ ôϑpt ø:$# uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9   ]45- 44االنعام / [  � #$

چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كردند درهاي هر چيزي پس «
از نعمتها را بر آنان گشوديم تا هنگامي كه به آنچه داده شده بودند شاد گرديدند. 

ي آن گروهي كه  ناگهان گريبان آنان را گرفتيم و يك باره نوميد شدند. پس ريشه
  ».جهانيان استستم كردند بركنده شد و ستايش براي خداوند 

  گويد: هاي خود ميتو باز ابن عطاءاهللا در حكم
كه باب اميد و رجا بر تو گشوده شود، آنچه را خداوند متعال بر تو هر گاه بخواهي 

منت نهاده به يادآر و هر گاه بخواهي كه باب حزن و اندوه بر تو گشوده شود، تقصير و 
اطن پروردگار به يادآر، همانطور كه كوتاهي خود را در مقابل شكر نعمتهاي ظاهر و ب

  فرمايد: خداوند متعال مي

� óΟs9 r& (# ÷ρ t�s? ¨βr& ©!$# t� ¤‚y™ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# x� t7ó™r& uρ öΝä3 ø‹ n=tæ 

…çµ yϑ yèÏΡ Zο t�Îγ≈sß Zπ uΖÏÛ$ t/ uρ �  ]/ 20لقمان[  
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آنچه را كه در زمين است مسخر ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و  آيا ندانسته«
  ».شما ساخته و نعمتهاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است

  فرمايد: و باز مي

� βÎ) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |Myϑ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøt éB 3 āχÎ) z≈|¡ΣM}$# ×Πθ è=sà s9 Ö‘$ ¤� Ÿ2 �     

  ]34ابراهيم / [  
نعمت خدا را شماره كنيد  و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر«

  ».ي ناسپاس است تواند آن را به شمار درآوريد قطعاً انسان ستم پيشه نمي
يك نوع نعمتهاي اساسي و اصلي براي انسان وجود دارند كه عبارتند از: نعمت خلق 

يعني دور نگهداشتن انسان از [و ايجاد، نعمت تيسير و امداد و نعمت حفظ و ابعاد 
  . ]مصيبتها و باليا

ي  تفريط در مقابل دستورات خداوند متعال به معني تقصير و كوتاهي در اداي وظيفه
خود و ارتكاب به محرمات و تن ندادن به قضا و قدر است كه كمتر مكلفي از اين نوع 

  ماند... تقصيرات و كوتاهيها در امان مي

  ياد مرگ و قبر -2

ز گناهان اين است كه: شخص مرگ هاي اقدام به توبه ا يكي ديگر از عوامل و انگيزه
اي است، چه عمر كوتاه و چه طوالني داشته  را به ياد آرد، مرگي كه سرانجام هر زنده

شود و شرابي است كه هر كسي آن را  باشد. مرگ حوضي است كه هر كسي وارد آن مي
  نوشد. مي

ي  و برگزيده ژه خاتمترين آفريدگان نزد خداوند يعني پيامبران به وي تا آنجا كه محبوب
  فرمايد: مي �آنان محمد

� y7̈Ρ Î) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθ çFÍh‹̈Β �  ] / 30زمر[  
  ».قطعاً تو خواهي مرد و آنان نيز خواهند مرد«

  فرمايد: و در جاي ديگر مي
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� $tΒ uρ $uΖù=yè y_ 9�|³ t6Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6s% t$ ù# ã‚ø9 $# (  ' Î*sù r& ¨MÏiΒ ãΝßγsù tβρ à$ Î#≈sƒ ø:$# ∩⊂⊆∪ ‘≅ ä. 

<§ø� tΡ èπ s)Í←!# sŒ ÏNöθ yϑø9 $# 3 Νä.θ è=ö7tΡ uρ Îh�¤³9 $$Î/ Î�ö� sƒ ø:$#uρ ZπuΖ÷FÏù ( $uΖøŠs9 Î) uρ tβθãè y_ö� è?  � 

  ]35- 34انبياء / [  
يا اگر تو از دنيا آقرار نداديم.  ]در دنيا [و پيش از تو براي هيچ بشري جاودانگي «

راه آزمايش به بد و  بروي آنان جاودانند؟ هر نفس چشنده مرگ است و شما را از
  ».شويد نيك خواهيم آزمود و به سوي ما بازگردانيده مي

ترين غايب منتظر و يك حقيقت روشن از ديدگاه حس و عقل هر انساني  مرگ صادق
بعد از خود برجاي گذاشته است: واعظ گويا  �است. يكي از دو واعظي است كه پيامبر

. و براي هر كسي كه داراي قلب زنده و را قرآن و واعظ ساكت را مرگ قرار داده است
  گيري باشد، درجهت وعظ و نصيحت او مرگ كافي است. عقل عبرت

  شاعر چه نيكو گفته است در مرگ عزيز خود:
داد و اكنون مرگ تو بيشتر از حيات تو مرا پند و اندرز  حيات تو مرا پندهايي مي

  دهد. مي
ن، برادر را از برادر، دوست را از دوست مرگ والدين را از فرزندان، فرزند را از والدي

هاي  ربايد و همچنين مرگ ميان شاه و تخت، فرمانده و لشكريان و انسان و ثروت مي
  مليوني و بيليوني جدايي خواهد افكند.

گيرد، بزرگ و كوچك، غني و فقير  ي ورود نمي مرگ قبل از فرا رسيدن از كسي اجازه
گو  ل سلطان مرگ خاضع و نسبت به دعوت آن لبيكو امير و مأمور همه و همه در مقاب

  هستند.

� Ÿξ sù tβρ ã�Ï‚ ø↔tFó¡ tƒ Zπtã$y™ ( Ÿω uρ tβθ ãΒÏ‰ø) tFó¡ o„ �  ]/ 49يونس[  

  ».گيرندميكنند ونه پيشي مينه ساعتي از آن تأخير «

� ‘≅ ä. >ó x« î7Ï9$ yδ āω Î) …çµ yγô_ uρ 4 ã&s! â/õ3çt ø:$# Ïµø‹s9 Î) uρ tβθãè y_ ö�è? �  ]/88قصص[  



    

  395    هاي توبه انگيزه
  

 

او  يسو از آن اوست و به ييفرمانروا شود؛ يجز او هالك و نابود م يزيهر چ «
  ». ديشو يم دهيبازگردان

انسان هر چند زمان درازي زندگي كند و اجل مرگش به طول انجامد، سرانجام خواهد 
گرايد. در  شود و خورشيد عمر رو به غروب مي نور مي مرد. موقع مرگ چراغ زندگي كم

كند اندكي مرگ او را مهلت دهد ولي هرگز به  ست كه انسان آرزو ميچنين موقعي ا
  آرزوي خود نخواهد رسيد.

آمد تا ايشان را قبض  �نزد نوح» قابض«الموت  روايت  شده است هنگامي كه ملك
روح نمايد به نوح گفت: اي درازترين عمردر ميان پيامبران، دنيا را چگونه يافتي؟ 

ام و از در ديگر  مان دو در كه از يك در وارد شدهجواب داد: همچون ساخت �نوح
  شوم! خارج مي

مقدار دنيا نزد نوح اينچنين بود در حالي كه او نهصد و پنجاه سال در ميان قوم خود 
ماند و ايشان را به سوي خداوند متعال دعوت نمود. سپس وقتي آن قوم به ظلم و عصيان 

ه مدت مانده باشد و هنگام مبعوث دست زدند. غرق طوفان شدند، بعد از طوفان چ
  داند! شدنش چند ساله بوده؟ خدا مي

  وقتي كه پايان عمر، مرگ است كوتاه و طوالني بودن عمر يكسان است!
  دهد به اينك مرگ، قطعي و تمام آفرينش را شامل است.  قرآن ما را تذكر مي

  د.شون هاي محكم مانع از ورود مرگ نمي پيامبري، سلطنت، ثروت و قلعه

� $ yϑ oΨ ÷ƒr& (#θçΡθä3 s? ãΝœ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθyϑ ø9 $# öθ s9 uρ ÷ΛäΖä. ’ Îû 8lρ ã�ç/ ;ο y‰ §‹t± •Β �    

  ]78نساء / [  
  ».يابد، هر چند در برجهاي استوار باشيد هر كجا باشيد، مرگ شما را درمي«

  فرمايد: و باز خداوند متعال مي

� ö≅è% ¨β Î) |N öθyϑø9 $# “Ï% ©!$# šχρ ”� Ï� s? çµ ÷ΖÏΒ …çµ ‾ΡÎ*sù öΝà6‹É)≈n=ãΒ �  ] / 8جمعه[  

  ».آيد گريزند قطعاً به سر وقت شما مي بگو: آن مرگي كه از آن مي«
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  فرمايد: و باز مي

� ‘≅ ä. ôtΒ $pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ �  ] / 27-26رحمن[  

  ».هر چه بر زمين است فاني شونده است«
از اصحاب را فرا گرفت و به پروردگار خود پيوست بعضي  �وقتي مرگ، رسول خدا

  به پاخاست و گفت: �نمرده است. در اين هنگام ابوبكر �گفتند پيامبر مي
  )ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات و من كان يعبداهللا فان اهللا حي ال يموت(

فوت نموده و هر كه  �اي مردم هر كه محمد را عبادت كرده است اينك محمد«
  »ده، همانا خداوند زنده و نخواهد مرد.خداوند را عبادت و پرستش نمو

  و سپس اين آيه را خواند:

� $tΒuρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9$# 4  ' Î*sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n=s)Ρ $# 

#’ n? tã öΝä3Î6≈s) ôãr& �  ] / 144آل عمران[  

ي آمده و گذشتند، نيست. آيا اي كه پيش از او هم پيامبران و محمد جز فرستاده«
  ».گرديد؟ ي خود برمي اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده

  فرمايد: مي �پيامبر
  .1)م اللذات: الموتدذكر ها من كثرواأ(

  ».پيوسته از مرگ كه از بين برنده لذتهاست ياد كنيد« 
سول بوديم كه مردي از انصار پرسيد: اي ر �گويد: نزد پيامبر خدا مي بابن عمر

جواب داد: كساني كه بيشتر به ياد  �ترين مردم كيست؟ حضرت ترين و گرامي خدا عاقل

__________________ 

گويد حسن و غريب است و  اين حديث را روايت نموده و مي ]2308[ترمذي در كتاب الزهد به شماره  -1

ت و آن را روايت كرده اس ]4258[ها گفته كه حديث صحيح است و ابن ماجه به  شماره  در بعضي نسخه

  باشد. مي �راوي هر دوي آنها ابوهريره



    

  397    هاي توبه انگيزه
  

 

كنند. زيركان و باهوشان از معبر دنيا مردانه  مرگ باشند و بيشتر خود را براي آن آماده مي
  .1گذشتند و به كرامت و خلعت آخرت نايل آمدند

شكايت كرد،  كايشه عام امومنين ي قساوت و سنگدلي خود نزد  زني درباره
  »ياد مرگ را بيشتر كن به رقت قلب دست خواهي يافت.«به ايشان گفت:  كهشعاي

عمر بن عبدالعزيز به يكي از دانشمندان گفت: مرا نصيحت كن. عالم گفت: تو اول 
ميري. خليفه گفت: بيشتر بفرما عالم گفت: هيچكدام از اجداد تو تا  اي نيستي كه مي خليفه

اند و اكنون نوبت تو است! عمر از شنيدن  گر اينكه شربت مرگ را چشيدهآدم نبودند م
  اين مطلب به گريه درآمد.
خوابيد تا  ي خود قبري را كنده بود و هر روز بارها در آن مي ربيع بن خثيم در خانه

گفت: اگر قلب من يك ساعت از ياد مرگ غافل  بدان وسيله بيشتر به ياد مرگ افتد! و مي
  شود! و تباه مي ماند، فاسد

گويد: ياد مرگ زندگي و خوشي صاحبان نعمت را منغص و  مطرف بن عبداهللا مي
  ناگوار ساخته، پس برو نعمتي را بخواه كه مرگ همراه آن نباشد.

انسان عاقل بايد بينديشد كه در تشييع جنازه چند خويشاوند و دوست حاضر شده و 
ره آنان را مجسم كنيد. به خاطر آورند . چهتچند رفيق و دوست در قبر دفن نموده اس

زيستند و سپس بدون آمادگي ناگهان مرگ آنان را فرا  كه آنان در دنيا چه آسوده خاطر مي
ه بود تگرفت. به ياد بياوريد كه هر كدام از آن اقوام، دوستان و آشنايان چقدر به دنيا وابس

ر پي ازدياد متاع دنيا چه آوري اموال بود و د و چگونه بر آن حريص بود و درصدد جمع
مند شد، چگونه به سعي و تالش  رغبت و اشياقي داشت و چگونه از لذايذ دنيا بهره

پرداخت، چه آرزوهايي براي زندگي و بقا داشت و چگونه مرگ و قيامت را به باد نسيان 

__________________ 

گويد حسن و غريب است و  اين حديث را روايت نموده و مي ]2308[ترمذي در كتاب الزهد به شماره  -1

آن را روايت كرده است و  ]4258[ها گفته كه حديث صحيح است و ابن ماجه به  شماره  در بعضي نسخه

  باشد. راوي هر دوي آنها ابوهريره مي
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 سپرده بود، چگونه متكي به نيرو جواني بود و مايل به لهو و لعب دنيايي بود، غافل از
آيد  ي قبلي مرگ به سراغ او مي اينكه مرگ در انتظار او نشسته است كه ناگاه بدون وعده

  گويد: گشايد و مي ي غافلگيرانه اينگونه زبان مي و بيچاره

� Éb>u‘ Iωöθ s9 ûÍ_ s? ö�̈z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ� s% šX £‰ ¢¹ r'sù  ä. r&uρ z ÏiΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇⊃∪ s9 uρ 

t� ½jz xσãƒ ª!$# $²¡ ø� tΡ # sŒÎ) u !%ỳ $ yγè=y_ r& 4 ª! $# uρ 7��Î7yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? �  ]/ 11- 10منافقون[  

پروردگارا! چرا براي مدتي بيشتر اجل مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از «
] هر كس اجلش فرا رسد، هرگز خدا [آن را] به تأخير  و[لى ،نيكوكاران باشم

  ». د آگاه است.كني افكند، و خدا به آنچه مى نمى
اي است اينكه شخص مردگان را به ياد آورد و در هر لحظه خود را از  كار احمقانه

گويد: هر گاه مردگان را به ياد آوريد خود را به  مي �ي آنان قرار ندهد. ابودرداء جمله
  جاي يكي از آنان قرار ده!

يا شامگاهان در  بيني كه هر روز بامدادان و گويد: مگر نمي عمر ابن عبدالعزيز مي
شويد كه روزگارش به سر آمده و اميدش قطع شده است. او  تجهيز مرگ كسي حاضر مي

شود، از عاليق و  او قطعه خاكي مي تدهيد كه بالش را در ميان زمين سختي قرار مي
گويد و به سوي حسابرسي قيامت روان  گردد و دوستان را وداع مي اسباب منقطع مي

  گردد! مي

  انسان در مواقع احتضار بيان حاالت
از آنچه پيوند با مرگ دارد، بيان حاالت انسان است وقتي كه در شرف مرگ قرار 

  گيرد. مي
است كه  �نخستين مطلبي كه در اين باره الزم است بيان داريم احوال رسول خدا

ي عالئم مختلف نزديك شدن اجلش را احساس نمود. از جمله اينكه:  ايشان به وسيله
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نمود و اين بار دو بار  عرضه مي �در هر ماه رمضان يك بار قرآن را بر حضرتجبرئيل 
  قرآن را بر حضرتش عرضه نمود. ديگر اينكه آيه:

� tΠöθ u‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹n=tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# 

$ YΨƒÏŠ �  ] / 3مائده[  

برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تام گردانيدم و اسالم را  امروز دين شما را«
  ».براي شما به عنوان آييني برگزيدم

را به گريه انداخت كه بعد از كمال جز نقصان نيست!  �كه اين آيه ابوبكر صديق
در حج الوداع به  �نازل شد كه به همين خاطر رسول اكرم » نصر«ي  ديگر اينكه سوره
(اي  ...»:هذا! ميلقاكم بعد عاأال  یخذوا عني مناسككم لعل«ت و فرمود: تعليم امت پرداخ

دانم شايد كه پس از اين سال هرگز  مردم! مناسك حجتان را از من فرا گيريد كه من نمي
خداوند «به يارانش فرمود:  �شما را در اين مكان مالقات نكنم...) و باز روي رسول خدا

نيا و آنچه نزد او است مخير ساخت، آن بنده قيامت را بر اي را ميان انتخاب د متعال بنده
شنيدن اين مطلب گريست و گفت: اي رسول خدا! پدران و  از �ابوبكر» دنيا ترجيح داد.

  ماردانمان فدايت باد! زيرا او مقصود از اين كالم را خوب فهميد.
نج درد و ر �ي رسول خدا گويد: در بيماري مرگ هيچكس به اندازه مي كعايشه

  نداشت و آن به همين خاطر بود تا اجر ايشان نزد خداوند چند برابر گردد.
پيوسته  �اي آب قرار داشت كه حضرت كوزه �گويد: كنار رسول خدا مي كعايشه

مرگ فرمود: ال اله اال اهللا!  ماليد و مي برد و به صورت خود مي دستانش را ميان آب فرو مي
  و فرمود: با رفيق اعلي.سكراتي دارد سپس دستانش را كشاند 

شدت گرفت، سنگيني  �روايت است كه چون بيماري رسول خدا  �از انس 
  سكرات موت بر ايشان عارض شد.
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به فاطمه فرمود:  �گفت: واي بر اين رنج و شدتي كه بر پدر دارم! حضرتك فاطمه
ود بعد از امروز بر پدرت رنجي نيست. تمام اين روايات در صحيح بخاري و غيره موج

  .1است
نزد ايشان آمد و ك در احتضار مرگ قرار گرفت، عايشه �هنگامي كه ابوبكر صديق

  اين شعر را سرود:
  ذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر!إ    یلعمرك ما يغني الثراء عن الفت       

قسم به عمر تو روزي كه جان به گلو رسد و سينه به تنگ آيد ثروت و دارايي هيچ 
  نخواهد كرد. نياز جواني را بي

  ابوبكر پرده از صورت برداشت و گفت: اينگونه مگو، بلكه بگو:

� ôN u !%ỳ uρ äο t�õ3y™ ÏNöθ yϑ ø9 $# Èd, ptø: $$Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB �  ] / 19ق[  

  ».گريختي اين همان است كه از آن ميو سكرات مرگ حقيقت را به پيش آورد، «
نماييد  شوري و آنها را كفن من مي ن دو لباس مرا ميسپس گفت: عايشه! نگاه كن اي

  كه زنده به لباس جديد از مرده نيازمندتر است!
گفتند: چرا پزشكي را نياوريم كه راجع به  �ياران بر او وارد شدند و به ابوبكر

ال عني فإ«گويد:  جواب داد: عاليترين طبيب مرا ديده و مي �بيماري تو نظر دهد؟ ابوبكر
  دهم!) : (من به آنچه اراده كنم انجام مي»ريدألما 

دانستند كه  �مورد ضربه شمشير دشمن قرار گرفت، اصحاب �هنگامي كه عمر
آمدند و  گويد: ما بر او وارد شديم و مردم نيز مي مي بايشان مردني است. ابن عباس

داوند . جواني آمد و گفت: اميرالمؤمنين تو را به بشارت و مژده خبشارت ميدادنداو را 
و قدمت در اسالم را دارايي و سپس  �گويم. افتخار صحبت رسول خدا تبريك مي

ي امور مسلمانان را به دست گرفتي و به قسط و عدالت حكم كردي و در پايان  توليه
__________________ 
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گفت: دوست داشتم كه همين براي من كافي بود و  �شهادت نصيب شما گرديد. عمر
  يز ديگري نبود.ديگر نه به زيان و نه به سود من هيچ چ

از جانب آشوبگران و انتقامجويان مورد اصابت تير و  �و وقتي عثمان بن عفان
(خدايا امت »: � محمد ةمأاللهم اجمع «شمشير قرار گرفت، خدا را دعا كرد و گفت: 

  .]تا سه بار گفت[محمد را جمع گردان و آنان را متفرق مساز) 
رد ضرب قرار گرفت و خون از ريش از طرف ديگر، روايت شده وقتي كه ايشان مو

  گفت: او جاري شد داشت مي

� Hω tµ≈s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š�oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑÎ=≈©à9   ]87انبياء / [  � #$

  ».معبودي جز تو نيست، منزهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم«
 �رار داد، عليرا مورد ضرب شمشير ق �م علي ابن ابيطالبجو هنگامي كه ابن مل

(قسم به خداي كعبه رستگار شدم) و سپس فرزندانش را به يك  :»ةرب الكعبفزت و «گفت: 
بود تا اينكه دنيا  »ال اله اال اهللا«وصيت جامع اسالمي سفارش نمود و آخرين نطق ايشان 

  را وداع گفت.
ات از براي  گريست گفتند: گريه در احتضار مرگ بود ميبوقتي حسن بن علي

روم كه تاكنون او را  (به سوي آقايي مي» رهأأقدم علی سيد لم «؟ جواب داد: چيست
  ام!) نديده

اي نيست و بعد  اين همان مرگي است كه از آن چاره«گفت:  هنگام مرگ مي  �معاويه
تر است. خدايا از لغزش ما درگذر و  ترو هولناك ترسيم وحشتناك از مرگ كه از آن مي

مت را بر كسي كه جز به تو اميدوار نيست شامل گردان كه خطاياي ما را بيامرز، حل
پايان است. خدايا! براي گناهكار جز به سوي تو پناه و  غفران و آمرزش تو واسع و بي

گفت: كاش من يك  و باز روايت شده است كه معاويه موقع احتضار مي» ملجأي نيست
  داشتم! و خالفت نميبودم و كاري به اين امارت » یذي طو «ي  مرد قريشي در محله
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هنگامي كه مرگ عبدالملك بن مروان فرا رسيد گفت: مرا به باالي مكان مشرف به 
شوياني را ديد كه لباسها را با دست زير و رو  شهر دمشق ببريد، او را بردند. همانجا رخت

بودم و از دسترنج خود امرار معاش  يكنند. عبدالملك گفت: كاش من يك رختشو مي
. اين خبر به تابعي بزرگوار، ابوحازم كردم به هيچ امور دنيوي توجهي نمي نمودم و مي

رسيد و گفت: سپاس خداوندي كه اميران و دنياداران را چنان قرار داده كه هر گاه مرگ 
نمايند ولي هر گاه مرگ ما فرا رسد آرزوي  آنان فرا رسد آرزوي موقعيت ما را مي

  كنيم! موقعيت آنان را نمي
گفت: در چه حالي هستي اي  ]كه در بيماري مرگ بود [بدالملك شخصي به ع

  فرمايد: اميرالمؤمنين! جواب داد: همانطور كه خداوند مي

� ô‰ s)s9 uρ $tΡθ ßϑçG ÷∞Å_ 3“yŠ≡ t�èù $yϑx. öΝä3≈oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρ r& ;ο §�tΒ ΝçFø. t� s?uρ $̈Β öΝä3≈oΨ ø9 §θ yz u !# u‘uρ 

öΝà2Í‘θ ßγàß �  ]/ 94انعام[  

ايد و  شما را نخستين بار آفريديم اكنون نيز تنها به سوي ما آمده و همانگونه كه«
  ».ايد سر خود نهاده آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت

  و سپس وفات يافت. هنگامي كه مرگ عمر بن عبدالعزيز فرا رسيد به گريه افتاد.
ه كني؟ شادمان باش، خداوند ب كسي به او گفت: اي اميرالمؤمنين چرا گريه مي

بن ي تو سنن ما را احيا كرد و به وسيله ي تو عدالت بر ما گسترش يافت. عمر  وسيله
گردم تا از امور اين مخلوقات  گريست و سپس گفت: آيا در قيامت توقيف نميعبدالعزيز 

از من سؤال گردد. به خدا قسم اگر در ميان مردم به عدالت حكم نموده باشم بيم آن دارم 
خداوند نتواند حجت خود را عرضه نمايد. پس واي بر اموري كه در كه نفسم در پيشگاه 

آن مراعات عدالت ننموده باشيم. از آن پس چشمانش پر از آب شد و پس از اندك زماني 
  وفات يافت.
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الرشيد حكايت است كه موقع فرا رسيدن مرگش كفنهاي خود را به دست  از هارون
  گويد: گرفته و بدانها مي

� !$ tΒ 4 o_øîr&  Íh_tã 2÷µu‹Ï9$ tΒ ∩⊄∇∪ y7n=yδ  Íh_tã ÷µ uŠÏΖ≈sÜ ù=ß™ �  ]/29- 28حاقه[  

  »مال من مرا سودي نبخشيد و قدرتم از دست برفت«
مون يك تل خاكستري را فرش خود ساخت و االرشيد، پسرش م در وقت مرگ هارون

گردد، رحم كن به كسي كه  روي آن دراز كشيد و گفت: اي كسي كه از تو ملك زايل نمي
  ملك و سامان او زايل  شده است!

و هنگامي كه مرگ ابراهيم نخعي فرا رسيد گريست، كسي به او گفت چرا گريه 
كني؟ گفت: پس از اين من بايد در انتظار رسولي باشم كه به بهشت و يا جهنم مرا پيام  مي

  دهد.
 كرد. كس به او گفت: از محمد بن منكدر روايت است كه هنگام مرگ ناشكيبايي مي

  فرمايد: ترسم كه مي چرا اينگونه هستي؟ جواب داد: راجع به يك آيه از قرآن مي

� # y‰ t/uρ Μçλm; š∅ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθä3tƒ tβθ ç7Å¡ tFøts† �  ]/ 47زمر[  

  ».گردد كردند از جانب خدا برايشان آشكار مي و آنچه تصورش را نمي«
امد آشكار و هويدا  من نمي ترسم كه از جانب خداوند چيزي كه به گمان و من مي

  گردد.
هنگامي كه مرگ فضل بن عياض فرا رسيد، از هوش رفت و سپس چشمانش را 

  ي كم! گشود و گفت: واي بر سفر طوالني و توشه
عبداهللا بن مبارك هنگام احتضار به غالم خود، نصر گفت: سرم را روي خاك بگذار! 

ي؟ نصر گفت: نعمت و آسايش تو را به كن نصر گريست. عبداهللا به او گفت: چرا گريه مي
ميري! عبداهللا گفت: ساكت باش كه من از  ياد آوردم و اكنون داري فقيرانه و غريبانه مي

  فقيرانه قرار دهد!ام كه زندگانيم را توانگرانه و مرگم را  خداوند متعال خواسته
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اي  آيه ات از براي چيست؟ جواب داد: كسي هنگام مرگ گريست. به او گفتند: گريه
  فرمايد: در قرآن كه مي

� $ yϑ‾Ρ Î) ã≅ ¬7s) tG tƒ ª!$# zÏΒ tÉ)−F ßϑ ø9$# � ]خداوند اعمال پرهيزگاران را « ]27ة/المائد

  ».پذيرد مي
حسن بصري بر مردي كه در حال احتضار بود، وارد شد و گفت: چيزي كه آغازش 

شايسته است كه از آغاز اين باد بايد از پايان آن ترسيد و چيزي كه آخرش اينگونه باشد 
  شخص از آن زاهد باشد.
در بيماري مرگ بود كه مزني بر او وارد شد و گفت: اباعبداهللا!  امام شافعي رحمه اهللا

شوم، اعمال بدم را مالقات  كنم، از برادران جدا مي اي؟ گفت: از دنيا كوچ مي چگونه
دانم كه آيا روحم به  و نميروم  نوشم، پيش خداوند متعال مي نمايم، شراب مرگ را مي مي

گوي آن باشم و  رود تا تسليت رود تا آن را تبريك گويم و يا به سوي آتش مي بهشت مي
  سپس ابيات زير را سرود:

  ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي
  

  جعلت رجائي نحو عفوك سلما  
  

  تعاظمني ذنبي، فلما قرنته
  

  بعفوك ربي، كان عفوك أعظما  
  

  الذنب لم تزلفما زلت ذا عفو عن 
  

  
  تجود و تعفو منه و تكرما

  
وقتي قلبم در اثر گناه سخت شد و راهها بر من تنگ آمد، اميد به عفو تو را نردبان 

  قرار دادم.
گناهانم بزرگ شدند و هنگامي آنها را با عفو تو مقايسه نمودم، عفو و بخشايش تو را 

  باالتر و بزرگتر از آن يافتم.
گناهاني و پيوسته منت كرم و بخشودگي تو بر ما جاري و  ي پيوسته تو بخشاينده

  ساري است.
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  ياد آخرت و بهشت و جهنم -3

ها و اسباب اقدام به توبه، ياد قضاياي بعد از مرگ از قبيل: حيات  يكي ديگر از انگيزه
  ي مهم و عظيم، بهشت و دوزخ است. برزخي، سراي آخرت و دو قضيه

باشد، سختي قبل از مرگ نيز  زنگار قلب ميهمانگونه كه ياد مرگ صيقل بخش 
ام سختي سر راه انسان جموجب آسايش بعد از مرگ است. بعد از مرگ، مراحل و سران

شود. انسان تا در دنيا است  قرار دارد كه با حيات برزخي و يا حيات قبر آغاز مي
مشغول  درسكون و آرامش، در ناز و نعمت و در ميان اهل بيت و ياران خود، به زندگي

بوده ناگاه از چنين سرا و مقامي به قبر تنگ، و از معاشرت اهل بيت به تنهايي لحد و از 
  نمايد. صحبت و رفيقي دوستان به صحبت و رفيقي كرمها نقل مكان مي

كند كه گفته است: امام ابوبكر بن فورك بيمار شد.  قشيري از ابوعلي دقاق روايت مي
ديد اشك از چشمانش جاري شد. به او گفتم: ان شاءاهللا براي عيادت او رفتم. وقتي مرا 

ترسم.  پنداري كه من از مرگ مي بخشد. به من گفت: تو مي خداوند ترا صحت و شفا مي
  ترسم! خير من از مراحل بعد از مرگ مي

گريست  ايستاد آنچنان مي روايت شده كه هر گاه روي قبري مي �از عثمان بن عفان
ي به او گفت: شگفت است كه تو بهشت و جهنم را به ياد شد. كس كه ريشش خيس مي

 �افتي! جواب داد: از پيامبر خدا كني ولي با ياد قبر به گريه مي آوري و گريه نمي مي

  شنيدم كه فرمود:
، وإن لم ينج منه فما بعده ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منهإن القبر أول منزل من منازل اآلخرة(

  .1)أشد منه

تين سراي آخرت است. اگر شخص از آن نجات يافت دنبال آن آسانتر است قبر نخس«
  »تر است. تر و مشكل و اگر از آن نجات حاصل نشود دنبال آن سخت

  فرمود: �و باز شنيدم كه رسول خدا 

__________________ 

  ) الباني.2308صحيح الترمذي به روايت عثمان رضي اهللا عنه، شماره ياصفحه ( -1
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  .1)قط إال القبر أفظع منه ما رأيت منظراً (
  »تر است. ولناكي قبر از آن ه ام جز اينكه منظره هيچ منظره و ديارري را نديده«

اين شعر را روي قبري  �گفت: شنيدم كه عثمان مي �هاني غالم عثمان بن عفان
  سرود: مي

  خالك ناجياأني ال إال فإو   ةفان تنج منها تنج من ذي عظيم              
اي. و اگر نه،  اگر از اين حيات برزخي نجات يافتي ازمراحل سخت آن، نجات يافته

  وي و نجات يابي.گمان نبرم كه رستگار ش
كنند؛ زيرا  مقصود من از قبر همان گودالي نيست كه براي دفن جنازه انسان حفر مي

ند مانند آن قبائلي كه مردگان خود را ازس ي ما، قبر و دفني نمي قبايلي هستند كه به شيوه
 پوشانند كه در اينجا همان خاكستر باقيمانده از سوزانند و خاكستر آن را زير خاك مي مي

  ناميم. ي شخص را قبر مي الشه
ما مسلمانان بطور قطع و يقين اعتقاد داريم طومار جهان هستي با اين جمال و نگار 

گردد، و سرانجام هر جهنمي به  شود و اركان آن ويران و آثار آن دگرگون مي برچيده مي
  گردد. تفرق و هر جانداري به مرگ منتهي مي

� ‘≅ ä. >ó x« î7Ï9$ yδ āω Î) …çµ yγô_ uρ 4 ã&s! â/õ3 çtø:$# Ïµ ø‹s9 Î)uρ tβθ ãè y_ö� è? �  ] / 88قصص[  

فرمان از آن اوست و به سوي او  ،غير از او همه چيز نابود شونده است«
  ».شويد بازگردانده مي

ي زمين به غير  شوند و كره شكافد، و اختران پراكنده مي عاقبت آسمان باالي سر ما مي
آيند  شوند و كوهها به حركت مي چد، سارگان تيره ميپي يابد، خورشيد درمي آن تبديل مي

  شوند. گردند و قبرها زير و زبر مي و درياها جوشان مي
  

__________________ 
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� tΠöθ tƒ ãΑ £‰ t7è? ÞÚ ö‘F{ $# u� ö�xî ÇÚ ö‘F{ $# ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uρ ( (#ρ ã—t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθø9 $# Í‘$ £γs) ø9 $# �    

  ]48ابراهيم / [  
مبدل گردد و مردم  ]به غير اين آسمانها[روزي كه زمين غير اين زمين و آسمانها «

  ».در برابر خداي يگانه قهار ظاهر شوند

� y7tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÉΑ$ t7Åg ø:$# ö≅à)sù $yγà� Å¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $Z� ó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδâ‘x‹ uŠsù %Yæ$ s% $ Z� |Áø� |¹ 

∩⊇⊃∉∪ āω 3“t�s? $ pκ� Ïù %[` uθ Ïã Iω uρ $ \FøΒr& �  ]/ 107- 105طه[  

پرسند بگو: پروردگارم آنها را در قيامت ريزريز خواهد  هها ميو از تو درباره كو«
بيني و نه  ساخت. پس آنها را پهن و هموار خواهد ساخت. نه در آن كژي مي

  ».ناهمواري
ي  دارد و در روزي كه شكي در آن نيست همه خداوند تمام اين مردگان را مبعوث مي

  آنان را زنده خواهد نمود:

� tβθ ã_ ã�øƒs† zÏΒ Ï^# y‰÷` F{$# öΝåκ̈Ξ r(x. ×Š# t� y_ ×� Å³tFΖ•Β �  ] / 7قمر[  

  ».آيند چون ملخهاي پراكنده از گورهاي خود برمي«
روز قيامت مردم، عريان غيرمختون «فرمود:  �كند كه پيامبر خدا روايت ميك عايشه
كنند؟  گويد، گفتم: آيا زنان و مردان همه به همديگر نگاه مي گردند. عايشه مي حشر مي
ي آن روز شديدتر از آن است كه بعضي در فكر بعض ديگر  فرمود: قضيه �حضرت

  .1»باشند
واي بر عورت ما در آن روز، آيا مردم به «اين موضوع را شنيد و گفت: ك ام سلمه

فرمود: مردم در آن روز مشغولند. گفتم: به چه مشغولند؟  �كنند؟ پيامبر همديگر نگاه مي
  »ه تا مثقال ذره در آن مكتوب شده است.هاي اعمال ك فرمود: به نشر نامه

__________________ 
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با سند صحيح اين حديث را روايت كرده » وسطاأل«گويد: طبراني در كتاب  منذري مي
  فرمايد: است. اين حديث اشاره به اين اقوال خداوند دارد كه مي

� ßìŸÒ tΡuρ t Î—≡ uθ yϑø9 $# xÝó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# Ÿξsù ãΝn=ôà è? Ó§ ø� tΡ $\↔ø‹x© ( βÎ)uρ 

šχ%Ÿ2 tΑ$s) ÷WÏΒ 7π ¬6ym ôÏiΒ @Α yŠö� yz $oΨ ÷� s? r& $ pκÍ5 3 4’ s∀x. uρ $ oΨÎ/ šÎ7Å¡≈ym �  ]/ 47انبياء[  

 يستم چيه چكسيو به ه مينه يم انيعدالت را در م يترازوها امتيو روز ق «
هم باشد، باز هم آن را (به حساب)  يخردل ي سنگ دانه هم يو اگر عمل شود ينم
  ».ميبس كه ما حسابرس نيو هم ميآور يم

� ¨≅ ä.uρ ?≈|¡ΣÎ) çµ≈oΨ øΒ t“ø9 r& …çνu� È∝ ‾≈sÛ ’ Îû  Ïµ É) ãΖãã ( ßlÌ� øƒéΥuρ …çµ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $Y7≈tFÅ2 

çµ9s) ù=tƒ # �‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø% $# y7t6≈tGÏ. 4’ s∀x. y7Å¡ ø� uΖÎ/ tΠöθu‹ø9 $# y7ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ ym �    
  ]14- 13اسراء / [  

 ي نامه زيو روز رستاخ ميا ختهيرا به گردنش آو يكردار هر انساني  و كارنامه«
:) شود ي.(گفته منديب يو آن را گشوده م ميآور يم رونيب شياعمالش را برا

  ».ي هست يبه عنوان حسابرس كاف شتنيات را بخوان؛ امروز خودت بر خو كارنامه

� yì ÅÊãρ uρ Ü=≈tG Å3ø9 $# “u�tIsù tÏΒÌ� ôfßϑø9 $# tÉ) Ï� ô±ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠ Ïù tβθ ä9θà) tƒuρ $oΨ tGn=÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$tΒ 

# x‹≈yδ É=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω â‘ÏŠ$ tó ãƒ Zο u��Éó |¹ Ÿωuρ ¸ο u��Î7x. HωÎ) $yγ8 |Á ôm r& 4 (#ρ ß‰ ỳ uρ uρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã 

# Z�ÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7•/ u‘ #Y‰ tn r& �  ] / 49كهف[  

كاران را از آنچه در آن شود آنگاه بزه نهاده مي ]عمل شما در ميان[و كارنامه «
اي است كه هيچ كار  گويند: اي واي برما، اين چه نامه بيني و مي است بيمناك مي

كوچك وبزرگ را فرو نگذاشته جز اينكه همه را به حساب آورده است و آنچه را 
  ».دارد كس ستم روا نمي اند حاضر يابند و پروردگار تو به هيچ انجام داده
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، »ةزلزلال«كه هر مكلفي واجب است كه از اين روز عظيم، روز بر هر انسان مقصري بل
ر و قرآن به ويژه دو جزء آخبترسد، » يالكبر ةطاملا«، و روز »ةالحاق«، روز »ةالقارع« روز

با درك و تدبر بخواند تا قيامت را به رأي العين ببيند و همچنين جهنم و آتش آن و  را
غيرقابل حصر را دريابد. و نگاه كند كه چگونه  بهشت و باغهاي درهم پيچيده با نعمتهاي

مردم در آن روز مست و حيرانند بدون اينكه مست واقعي شده باشند بكه به خاطر اين 
است كه عذاب خداوند سخت و شديد است زيرا حقايق در انظار آنان عيان شده و 

  ها از روي چشمان برداشته شده است. پرده
تنها يك ملك و سلطان باقي است كه تنها او ملك و افتند  شاهان مجازي از تخت مي

  مالك يوم قيامت است.

� tΠöθtƒ Νèδ tβρã—Ì�≈t/ ( Ÿω 4’ s∀øƒs† ’n? tã «! $# öΝåκ÷] ÏΒ Ö ó x« 4 Çyϑ Ïj9 à7ù=ßϑø9 $# tΠöθ u‹ø9 $# ( ¬! 
Ï‰ Ïn≡uθø9 $# Í‘$ £γs) ø9   ]16غافر /[  � #$

باشد، امروز  ده نميآنها بر خدا پوشي آن روز كه آنان ظاهر گردند چيزي از«
  ».فرمانروايي از آن كيست؟ از آن خداوند يكتاي قهار است

قرآن چه نيكو و بليغ آن روز موعود، روز مشهور را توصيف و تعريف نموده است. 
  بگذار اين آيات را با هم تالوت نماييم:

� # sŒÎ* sù ÏN u !%ỳ èπ ¨Β!$©Ü9 $# 3“u�ö9 ä3 ø9 $# ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ ã�©. x‹ tG tƒ ß≈|¡Ρ M}$# $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∈∪ ÏNy—Ìh� ç/ uρ 

ÞΟŠ Åspgø: $# yϑ Ï9 3“t�tƒ ∩⊂∉∪ $ ¨Βr' sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ t� rO# u uρ nο 4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ*sù 

tΛÅs pg ø:$# }‘Ïδ 3“uρ ù' yϑø9 $# ∩⊂∪ $ ¨Βr&uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ  Ïµ În/u‘ ‘ yγtΡ uρ }§ø� ¨Ζ9 $# Çtã 

3“uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù sπ ¨Ψpg ø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù' yϑø9   ]41- 34نازعات /ال[  � #$

در آن روز انسان به ياد  ، رخ دهد.[قيامت]برزگ يهنگامي كه آن حادثه«
گردد. اما  اي آشكار مي افتد. و (در آن روز) جهنّم براي هر بيننده هايش مي كوشش

وزخ مسّلماً د ،و زندگي دنيا را (بر همه چيز) مقدم داشته ،آن كسي كه طغيان كرده
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و آن كسي كه از مقام پروردگارش ترسان باشد، و نفس را از هوى ،جايگاه اوست
  ».باز دارد. قطعاً بهشت جايگاه اوست

� # sŒÎ*sù ÏNu !%ỳ èπ ¨z!$¢Á9$# ∩⊂⊂∪ tΠöθ tƒ ”� Ï� tƒ â ö� pRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åz r& ∩⊂⊆∪  Ïµ ÏiΒé& uρ Ïµ‹Î/ r&uρ ∩⊂∈∪ 

 Ïµ ÏFt7Ås≈|¹uρ ÏµŠÏ⊥ t/uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ä3 Ï9 <›Í÷ö∆ $# öΝåκ÷] ÏiΒ 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×β ù' x© ÏµŠÏΖøó ãƒ ∩⊂∠∪ ×νθã_ ãρ 7‹Í×tΒöθ tƒ 

×ο t� Ï�ó¡ •Β ∩⊂∇∪ ×π s3 Ïm$|Ê ×ο u�Å³ ö6tFó¡ •Β ∩⊂∪ ×νθ ã_ ãρuρ >‹Í×tΒöθ tƒ $pκö� n=tæ ×ο u� y9 xî ∩⊆⊃∪ $yγà) yδö� s? 

îο u�tIs% ∩⊆⊇∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& æΛèε äο t� x�s3ø9 $# äο t� yf x�ø9   ]42-33عبس /[  � #$

»� �رستاخيز] بيايد. يهآن صداي مهيب [صيحهنگامي كه � در آن روز كه انسان از �
�،و (همچنين) از مادر و پدرش ،گريزد برادر خود مي در آن � ،و زن و فرزندانش�

� ،سازد روز هركدام از آنها وضعي دارد كه او را كامالً به خود مشغول مي در آن �
�. هايى درخشان و نورانى است روز چهره �ر است.خندان و مسرو� � � و صورتهائي در  �

�آن روز غبارآلود است. آنان همان كافران  �و دود تاريكي آن را پوشانده است.�
  ».�فاجرند.

مزيت مؤمنان در اين است كه نسبت به اين روز خائف و ترسانند و معتقد به 
  حسابرسي آن روزند. در اواخر قرآن بيان شده است:

� (#θà) ¨?$# uρ $ YΒöθtƒ šχθ ãèy_ ö�è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «! $# ( §ΝèO 4† ‾û uθ è? ‘≅ ä. <§ø� tΡ $ ¨Β ôMt6|¡ Ÿ2 

öΝèδuρ Ÿω tβθ ãΚn=ôà ãƒ �  ] / 281بقره[  

شويد. سپس به هر  و بترسيد از روزي كه در آن به سوي خدا بازگردانده مي«
آنچه به دست آورده تمام داده شود. و آنان مورد ستم قرار  ]پاداش[كسي 

  ».گيرند نمي

� $ oÿ©ςÎ) ö/ä3ãΚÏè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [ !#t“ y_ Ÿω uρ # �‘θ ä3 ä© ∩∪ $ ‾ΡÎ) ß∃$sƒ wΥ ÏΒ 

$ uΖÎn/ §‘ $ �Β öθtƒ $U™θ ç7tã # \�ƒÌ�sÜ ôϑs% �  ]/ 10- 8االنسان[  
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دادند. ما براي خشنودي  و به پاس دوستي خدا، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مي«
خواهيم. ما از  پاسي از شما نميخورانيم و پاداش و س خداست كه به شما مي

  ».پروردگارمان از روز عبوسي سخت هراسناكيم
  فرمايد: و باز مي

� ×≅ ÷ƒuρ tÏ� Ïe�sÜ ßϑ ù=Ïj9 ∩⊇∪ t Ï%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tG ø. $# ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡ o„ ∩⊄∪ #sŒÎ) uρ 

öΝèδθ ä9$ x. ρ r& öΝèδθ çΡ y—̈ρ tβρ ç�Å£ øƒä† ∩⊂∪ Ÿω r& ÷Ýà tƒ y7Í×‾≈s9 'ρ é& Νåκ̈Ξr& tβθ èOθãè ö6̈Β ∩⊆∪ BΘöθ u‹Ï9 

8ΛÏà tã ∩∈∪ tΠ öθtƒ ãΠθ à) tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# Éb>t� Ï9 tÏΗs>≈yè ø9   ]6- 1المطففين / [  � $
فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند. تمام ستانند و چون براي آنان  واي بر كم«

نگيخته دارند برا پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند. مگر آنان كه گمان نمي
روزي كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاي  ،خواهند شد در روزي بزرگ

  ».ايستند
اين راجع به كساني است كه در پيمانه مشتي كم و زياد نمايند، و يا چند گرمي در 
وزن افزايش يا كاهش دهند به طمع اينكه بيشتر از مال و حق خود دريافت نمايند. پس 

برند و يا ميليونها تومان از اموال عمومي را  مردم را به غارت مي حال كساني كه اموال
كنند بايد چگونه باشد؟! و همچنين حال كساني كه طال و نقره با به عنوان  اختالس مي

پذيرند و كساني كه ثروتهايي را از عرق زحمتكشان و اشكهاي مستضعفان و  رشوه مي
اشد؟! و وضعيت آناني كه با متاعهاي كنند چگونه بايد ب آوري مي خون مظلومان جمع

كنند تا ميليونها دينار و درهم نجس  فاسد، اغذيه مضر و مواد مخدر و كشنده تجارت مي
  را به حساب مردم، سود دريافت نمايند.

خواهند اين سودهاي ميلياردي خود را با توجيه  چگونه بايد باشد؟ آناني كه مي
آب درياها و اقيانوسها قادر به تطهير  در حالي كه شيطاني و نفساني پاك و تطهير نمايند 

  چنين نجاسات و كثافاتي نيست.
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اينان نياز مبرم دارند به اينكه روزي نفس خود را وادارند كه روز عظيم و هولناك 
شوند و دفاتر و ديوانهاي اعمال  قيامت را به ياد آورد، روزي كه ميزانها گذاشته مي

دهد و شاهداني  جهان مردمان را مورد بازخواست قرار ميشوند و پروردگار  گسترده مي
  گردند. از نفس خود گواهان اعمال آنها مي

� tΠöθ tƒ ß‰ pκô¶ s? öΝÍκö� n=tã öΝßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγè=ã_ ö‘r& uρ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 

7‹ Í≥tΒ öθ tƒ ãΝÍκ� Ïjù uθ ãƒ ª! $# ãΝßγoΨƒÏŠ ¨,ys ø9 $# tβθ ßϑ n=÷è tƒ uρ ¨βr& ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# �     

  ]25- 24نور / [  
دادند  در روزي كه زبان و دستها و پاهايشان، بر ضد آنها به آنچه انجام مي«

دهد و  ي آنان را به طور كامل مي دهند. آن روز خدا جزاي شايسته شهادت مي
  ».خواهند دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است

� tΠöθtƒuρ ç� |³ós ãƒ â!# y‰ ôãr& «! $# ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ôΜßγsù tβθ ããy—θ ãƒ ∩⊇∪ # ¨Lym # sŒÎ) $tΒ $ yδρ â !%ỳ 

y‰ Íκy− öΝÍκö� n= tã öΝßγãè ôϑ y™ öΝèδã�≈|Áö/ r&uρ Νèδ ßŠθ è=ã_ uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ (#θä9$s%uρ 

öΝÏδ ÏŠθ è=ß∨ Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰Îγx© $oΨ ø‹n=tã ( (# þθä9$ s% $uΖs) sÜΡ r& ª! $# ü“Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ä. & ó x« uθèδuρ 

öΝä3 s) n=s{ tΑ ¨ρ r& ;ο §�tΒ Ïµø‹s9 Î) uρ tβθ ãèy_ö� è? �  ]/ 21- 19فصلت[  

و دسته [و ياد كن روزي را كه دشمنان خدا به سوي آتش گرد آورده و بازداشت «
شوند تا چون بدان رسند گوششان و ديدگانشان و پوستشان به  مي ]دسته تقسيم

چرا بر «گويند  ضدشان گواهي دهند و به پوست بدن خود مياند بر  كرده آنچه مي
همان خدايي كه هر چيزي را به زبان درآورده «گويند  مي» ضد ما شهادت داديد؟

ما را گويا گردانيده است و او نخستين بار شما را آفريد و به سوي او برگردانيده 
  ».شويد مي
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  ي تحذير از آتش جهنم احاديثي دربارهت و اآي 

انسان مكلف به ويژه گناهكار واجب است كه آتش و جهنمي را كه در اصل بر 
خداوند براي كافران و بالتبع براي عاصيان قرار داده، و قرآن و حديث ما را از آن برحذر 

  فرمايد: داشته، به ياد آرد. خداوند مي

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3 |¡ à�Ρr& ö/ä3‹Î=÷δr& uρ # Y‘$ tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yf Ït ø:$# uρ 

$ pκö� n=tæ îπ s3Í×‾≈n=tΒ ÔâŸξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδt� tΒr& tβθ è=yè ø� tƒuρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σ ãƒ �     

  ]6التحريم / [  
ايد، خودتان و كسانتان را از آتشي كه سوخت آن مردم  اي كساني كه ايمان آورده«

اند،  آن آتش، فرشتگان خشن و سختگير گمارده شده و سنگهاست حفظ كنيد. بر
كنند و آنچه را كه مأمورند انجام  از آنچه به آنان دستور داده سرپيچي نمي

  ».دهند مي
كه امام منذري در كتاب » تحذير از آتش«در اينجا به نقل اندكي از احاديث راجع به 

  پردازيم: بيان داشته مي» الترغيب و الترهيب«مشهود خود 

� !$ oΨ −/u‘ $ oΨÏ?# u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ|¡ ym ’ Îû uρ Íο t� Åz Fψ$# ZπuΖ|¡ ym $oΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# �     

  ]201بقره / [  
اي عطافرما و ما را از آتش دوزخ محفوظ  پروردگارا! در دنيا و قيامت به ما حسنه«

  ».دار
و از آنان به » از آتش بپرهيزيد.«فرمود:  �روايت شده كه پيامبر �از عدي بن حاتم

آنگاه براي بار سوم به زشتي از آن » از آتش بپرهيزيد«زشتي روي گردانيد و سپس فرمود: 
و چنان پنداشتيم كه به » از آتش بپرهيزيد«روي درهم كشيد و اعراض نمود و فرمود: 

از آتش بپرهيزيد هر چند به يك تكه خرما باشد و اگر «كند و سپس فرمود:  آتش نگاه مي
  روايت از بخاري و مسلم.» خن نيك از آن بپرهيزيد.سيك  ند بانيافت

  روايت است كه وقتي اين آيه نازل شد:  �از ابوهريره
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� ö‘É‹Ρ r& uρ y7s? u�� Ï± tã šÎ/ t� ø% F{$# �  ]/ 214الشعراء[  

  ».و خويشان نزديكت را هشدار ده«
خت و قريش را جمع كرد و به طور عمومي و خصوصي به دعوت آنان پردا �پيامبر
بني كعب بن لوي! خودتان را از آتش نجات دهيد، بني عبدالمطلب! خودتان را از «فرمود: 

توانم مالك هيچ چيزي  اتش نجات دهيد، فاطمه! خود را از آتش نجات ده كه من نمي
  »براي شما باشم.

  اند. روايت از مسلم با لفظ خود، بخاري، ترمذي و نسائي به اين مضمون بيان داشته
  ها فرمود: در يكي از خطبه �گويد: شنيدم كه رسول خدا  مي �بن بشير نعمان

و هر كس در بازار » أهم. دهم، شما را از آتش هشدار مي شما را از آتش هشدار مي«
، از دوش وي افتاد. روايت از  �شنيد، تا آنجا كه عباي حضرت بود اين موضوع را مي

  .1حاكم و حديث به شرط مسلم صحيح است
  فرمايد: مي �كند كه پيامبر وايت مير �انس

  .)! لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثيراً والذي نفس محمد بيده(
ديديد كم  قسم به كسي كه نفس من به دست او است، اگر آنچه را من ديدم شما مي«
  »گريستيد. خنديد و زياد مي مي

 ةرأيت الجنود: (فرم �اصحاب گفتند: چه چيزي را ديدي اي رسول خدا؟ حضرت
  روايت از مسلم و ابويعلي.» بهشت و دوزخ را ديدم): «والنار

افروزد يك  اين آتشي كه بني آدم برمي«فرمود:  �كند كه پيامبر روايت مي �ابوهريره
به خدا قسم اگر همان يك جزء «اصحاب گفتند: » جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است.

ن حديث را مالك، بخاري، مسلم و ترمذي روايت اي» هم باشد براي عبرت ما كافي است.
  اند. كرده

__________________ 
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هنگامي كه خداوند بهشت و دوزخ را «فرمود:  �روايت است كه پيامبر �از ابوهريره
ام  به بهشت و آنچه براي بهشتيان آفريده«آفريد، جبرئيل را به بهشت فرستاد و فرمود: 

زت تو هر كه آن را بشنود رفت و نگاه كرد. وقتي برگشت گفت: قسم به ع» نگاه كن.
خداوند اين بار شود. خداوند دستور داد كه بهشت همراه با سختي باشد،  داخل بهشت مي

به جبرئيل فرمود كه به سوي بهشت برگردد. وقتي رفت و از آن برگشت گفت: خدايا 
اكنون به سوي دوزخ و «ترسم كسي وارد آن شود! و فرمود:  قسم به عزت و جالل تو مي

  »ام نگاه كن. رو و آنچه را براي صاحبان آن آفريدهآتش ب

  احاديث راجع به ترغيب و تشويق بهشت

  فرمود: �روايت است كه پيامبر �از ابوهريره
: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين والذي نفسي بيده(
  .)ةمکو  هجر
ن دو مصراع از مصرعهاي بهشت سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست بي«

  »همانند بين مكه و هجر است (يا فرمودند) بين هجر و مكه است.
هفتادهزار يا هفتصدهزار «فرموده است:  �روايت شده كه پيامبر �از سهل بن سعد

شوند، و تا آخر آنان  نفر از امت من پيوسته و دست در دست همديگر داخل بهشت مي
شود، سيماي آنها همچون ماه شب چهارده  ارد بهشت نميوارد بهشت نشود اول آنان و

  روايت از بخاري.» درخشد. مي
اولين گروهي كه وارد بهشت «فرمايد:  مي �كند كه پيامبر روايت مي �ابوهريره

درخشد. سپس كساني كه  شوند كساني هستند كه سيماي آنان همچون ماه چهارده مي مي
شوند. نه به قضاي حاجت نياز دارند و نه  ت ميدرخشند داخل بهش همچون اختر تابان مي

ي سر آنان طاليي، بوي عرق آنان مسك و عبير، آراسته با  آب دهان و بيني دارند. شانه
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بوي بخور و همسرانشان حورالعينان هستند. اخالقشان همچون اخالق يك مرد تنها به 
  .1»باشند است، به بلندي شصت ذراع مي �شكل و شباهت پدرشان آدم 

  روايت است كه: �متفق عليه: از مغيره بن شعبه
ترين رتبه و مقام  از پروردگارش سؤال كرد كه پايين �موسي«فرمود:  �رسول خدا 

اهل بهشت كدام است؟ خداوند متعال فرمود: آن مردي است كه بعد از وارد شدن اهل 
گويد:  شود كه وارد بهشت شو. و او مي آيد و به وي گفته مي بهشت به بهشت مي

اند؟ به  هاي خويش فرود آمده و جا گرفته پروردگارا! چگونه وارد شوم كه مردم به جايگاه
شوي كه پادشاهي همانند پادشاهان دنيا به شما داده شود؟  شود: آيا راضي مي او گفته مي

فرمايد براي آن است و مانند آن،  گويد: پروردگارا راضي شدم. سپس خداوند مي او مي
فرمايد:  گويد: پروردگارا! راضي شدم. سپس خداوند مي مانند آن و در پنجم مي مانند آن و

براي تو آن است و ده برابرش و براي تو است آنچه دلت آرزو نمايد و به چشمت 
ي  گفت: پروردگارا! پس باالترين مرتبه �گويد: راضي شدم. موسي لذتبخش آيد. مي

شان را به دست خويش  اند كه نهال كرامت آنان كدام است؟ خداوند فرمود: آنها كساني
نشاندم و بر آن مهر نمودم. پس چشمي نديده و گوشي نشنيده و در دل هيچ بشري 

  2 »خطور ننموده است.

  روايت است كه: �از ابوسعيد خدري
دهند،  ي باالي سر خود را به همديگر نشان مي مردمان بهشتي باالخانه«فرمود:  �پيامبر

دهيد كه آن را از  ي آسمان به همديگر نشان مي ي روشني را در كناره چنانچه شما ستاره
خدا! آن هايي كه دارند. گفتند: رسول  ي برتري كند بواسطه طرف مشرق يا مغرب ترك مي

رسند؟ فرمود: خير، و قسم به ذاتي كه جانم در  منازل پيامبران است كه ديگران به آن نمي

__________________ 
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ه و رسوالن وي را باور به خداوند ايمان آورد دست او است آن مقام مردماني است كه
  .1»اند داشته

درجات بهشتي صد تا هستند، «فرمايد:  مي �روايت است كه پيامبر �از ابوهريره
ي  خداوند درجه و مقام مجاهدين درراه خدا را در بهشت نسبت به ساير مردم به فاصله

  روايت از بخاري.» سمان و زمين قرار داده است.آ
براي انسان مؤمن در «فرمود:  �روايت است كه پيامبر خدا �وسي اشعرياز ابوم

در بعضي از روايات عرض [اي يك پارچه لؤلؤ و توخالي هست كه طول آن  بهشت خيمه
گيرند، و شخص مسلمان  مايل است كه تمام اهل بيت آن مؤمن در آن جاي مي 60 ]آن 
  »ن متوجه شوند.كند بدون اينكه ساكنان آ ي آنان را زيارت مي همه

توصيف و ترغيب بهشت براي هر كسي كه قرآن را تالوت كند و يا بدان گوش فرا 
دهد، واضح و هويدا است. خدايا ما را از اهل بهشت قرار ده و ما را در فردوس اعلي 

  جايگزين فرما. آمين.

  آشنايي با آثار گناهان مربوط به دنيا و قيامت -4

ين است كه گناهكار نسبت به آثار گناهان بر نفس و بزرگترين انگيزه براي توبه ا
زندگي آشنايي پيدا كند و مضرات و خطرهاي معاصي را در دنيا و قيامت بشناسد كه گناه 
و معصيت خطري بس بزرگ براي زندگي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي، عقل و 

خص و ضمير و نفس و جسم فرد دارد و عالوه بر آن خطري بسيار عظيم براي ش
اش و اطرافيانش دارد. خالصه: عصيان و نافرماني از پروردگار جهان براي فرد،  خانواده
ي امت بلكه تمام انسانيت و حتي براي تمام موجودات زنده  اش، همه اش، جامعه خانواده

  زيانبار و مضر است.

__________________ 
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فرهاي لذا بر انساني كه خداوند متعال را نافرماني نموده ، الزم است كه مجازات و كي
ها و گناهان به يادآورد و در ذهنش مرور كند كه  خداوند متعال را در رابطه با معصيت

سنت پروردگار بر اين جاري است كه شخص را قبل از قيامت، و به خاطر تنبيه غافالن، 
  تعليم جاهالن و تذكر فراموشكاران، مجازات و كيفر نمايد.

  فرمايد: خداوند متعال مي

� t� yγsß ßŠ$|¡ x� ø9 $# ’Îû Îh�y9 ø9$# Ì� ós t7ø9 $# uρ $yϑÎ/ ôMt6 |¡ x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ 

“Ï% ©! $# (#θè=ÏΗxå öΝßγ‾=yè s9 tβθãè Å_ ö� tƒ �  ]/41الروم[  

فساد و پريشاني به خاطر كردار بد مردم در بر و بحر زمين پديد آمد تا ما هم كه «
د كه از گنه پشيمان شده و به درگاه كيفر بعضي اعمالشان را به آنها بچشانيم، باش

  ».خدا بازگردند
در اينجا به معني خلل و اضطراب و مصيبتهايي است كه به خاطر ارتكاب » فساد«

گناهان و مخالفتها نسبت به قوانين شرعي و كنوني الهي، بر هستي، حيات و انسان واقع 
  فرمايد: شود. همانطور كه خداوند متعال در آيات ديگري مي مي

� y7Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ ôMtΒ£‰ s% öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& ¨βr& uρ ©! $# }§øŠs9 5Θ āξsà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �  ]/ 182آل عمران[  

آن عذاب را به دست خويش پيش فرستاديد و خداوند هرگز در حق بندگان «
  ».كنند ستم نمي

  و اين بال و مصيبت دادن انسان به خاطر اين است

� Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷è t/ “Ï%©! $# (#θè=ÏΗxå �  ] / 41روم[  
  ».تا سزاي بعضي از آن كردارشان را به آنان بچشانيم«

كند بلكه فقط بعضي از گناهان را مورد  خداوند تمام اعمال بدن انسان را مجازات نمي
دهد. همانطور  دهد و بسياري گناهان ديگر را مورد عفو و غفران قرار مي عقاب قرار مي

  يد:فرما ي ديگر مي كه خداوند در سوره
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� !$ tΒ uρ Νà6t7≈|¹r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà�÷è tƒuρ  tã 9��ÏWx.  � 

  ]30شوري / [ 
رسد همه از دست شماست كه خدا بسياري  و آنچه از رنج و مصائب به شما مي«

  ».كند از اعمال بد را عفو مي
مصيبتهايي كه در زندگي  ي عظيم و كلي را در بر دارد و آن اينكه آيه، اين قاعده

شود از روي ظلم و بدون انگيزه از جانب پروردگار نيست بلكه مطابق با  گرفتار انسان مي
دارد كه انسان به تمام  ارتكاب خطا و گناهان انسان است. سپس خداوند متعال بيان مي

ان بود به خاطر ظلم و گناه دهد كه اگر چنين مي خطا و معصيتها مورد عقاب قرار نمي
  ماند. ي زمين هيچ جانداري باقي نمي بشريت بر روي كره

� öθ s9 uρ ä‹ Åz#xσ ãƒ ª! $# }̈ $ ¨Ψ9$# $yϑ Î/ (#θ ç7|¡ Ÿ2 $tΒ š‚ t�s? 4’ n?tã $yδ Ì� ôγsß ÏΒ 7π −/ !#yŠ �    

  ]61/  [نحل  
اي بر روي  و اگر پروردگار مردم را به سزاي ستمشان گرفتار نمايد، هيچ جنبنده«

  »گذارد؛ زمين باقي نمي
كند نه به منظور انتقام بلكه  داوند متعال اين مصائب را بر نفس و اموال آنان نازل ميخ

به اين اميد كه آنان از گناهان بازگشت نمايند. پس از اينكه ياغي و گمراه شدند خداوند 
سازد تا از فراموشي به هوش آيند و از  متعال با اين بالها و مصيبتها آنان را يادآور مي

  گردند كه شايد راه بازگشت را بيابند و توبه نمايند. غفلت بيدار
يت و نيز سرانجام مرتكبين آنها را در قصص و صقرآن، قبح و زشتي كفر، ظلم و مع

داستانهاي پيامبران و مؤمنان و برخورد آنان با اقوام تكذيب كننده و عاصي بوضوح بيان 
گروه ظالمين با وجود  دهد كه چگونه قهر و غضب خداوند از نموده است و شرح مي

مكنت مالي و اوالد، جاه و مقام و پيروان زياد، برگشت ندارد و اين ثروت و سامان آنان 
  را در برابر خشم و قهر خداوند حفظ نخواهد كرد.
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� y7Ï9≡sŒ �χr' Î/ ©! $# öΝs9 à7tƒ # Z�Éi� tóãΒ ºπyϑ÷è ÏoΡ $ yγyϑyè ÷Ρ r& 4’ n?tã BΘöθs% 4 ®Lym (#ρç�Éi� tó ãƒ $ tΒ 

öΝÍκÅ¦à�Ρ r' Î/ �  ] / 53انفال[  

دهد تا  و آن به اين خاطر است كه خدا نعمتي را كه به قومي عطا كند تغيير نمي«
  ».وقتي كه آن قوم حال خود را تغيير دهند

� |M÷ƒ u t�sù r& βÎ) óΟ ßγ≈oΨ ÷è −G̈Β tÏΖÅ™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Νèδu !%ỳ $̈Β (#θ çΡ%x. šχρ ß‰ tãθ ãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 

4 o_øîr& Νåκ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ%x. šχθãè−F yϑãƒ ∩⊄⊃∠∪ !$ tΒuρ $ uΖõ3 n=÷δ r&  ÏΒ >π tƒö� s% āω Î) $ oλm; tβρ â‘É‹ΖãΒ 

∩⊄⊃∇∪ 3“t� ø. ÏŒ $ tΒuρ $ ¨Ζà2 tÏϑÎ=≈ sß �  ]/ 209-205شعراء[  

چه خواهي ديد اگر ما چند سالي آنها را در دنيا متنعم سازيم. سپس به غذايي كه «
از مال دنيا داشتند هيچ آنها را  اي كه بر آنان وعده شده يكسر هالك شوند. و بهره

رسولي به هدايت آنها نفرستاديم،  انرهاند. و ما اهل هيچ دياري را تاز عذاب 
  ».هالك نكرديم. اين پند است و ما به كسي ستم نكرديم

دارد كه چگونه به  ان قوم نوح را براي ما بيان ميتي هود خداوند داس و در سوره
  ود و چگونه خداوند آنان را ترك كرد.ي طوفان آنها را غرق نم وسيله

� Ÿ≅ŠÏ%uρ # Y‰ ÷èç/ ÏΘ öθ s)ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈©à9   ]44هود / [  � #$
  ».[از رحمت خدا] بر گروه ستمكاران باد يگفته شد: دورو «

  را به هالكت رسانيد:» عاد«و چگونه بعد از آنان قوم 

� y7ù=Ï? uρ ×Š%tæ ( (#ρ ß‰ ysy_ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ (#öθ |Átãuρ …ã&s# ß™â‘ (# þθãèt7̈? $# uρ z÷ö∆ r& Èe≅ ä. A‘$ ¬7y_ 

7‰ŠÏΖtã ∩∈∪ (#θ ãè Î7ø? é&uρ ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 Iω r& ¨β Î) #YŠ%tæ (#ρ ã�x� x. 

öΝåκ®5u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷è ç/ 7Š$ yè Ïj9 ÏΘ öθ s% 7Šθèδ  �  ] / 60- 59هود[  
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ا انكار و پيامبران را نافرماني كردند و پيرو و همين قوم عاد بودند كه آيات خدا ر«
جابر شدند و آنها به لعن خدا هم در حيات دنيا و هم در و امر هر شخص متكبر 

قيامت گرفتار گرديدند. آگاه باشيد كه قوم عاد به خداي خود كافر شدند. بدانيد 
  ».كه قوم عاد امت هود از رحمت خدا دورند

  به آنان گفت: �امبر آنان، صالح آمد كه پي» ثمود«و پس از عاد 

� (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (# þθãè‹ÏÜ è? z÷ö∆ r& tÏù Î�ô£ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪ t Ï% ©!$# tβρ ß‰ Å¡ø� ãƒ 

’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ tβθ ßsÎ=óÁ ãƒ �  ]/  152-150شعراء[  

و از رفتار رؤساي مسرف و  ،پس از خدا بترسيد و راه اطاعت پيش گيريد«
كنند و به اصالح خلق  كه آنان در زمين فساد مي  ر پيروي نكنيد،ستمگ
  ».پردازند نمي

را سر بريدند و از فرمان پروردگار » ناقه« و پيروي نكردند، �ولي ثمود، از صالح
سرپيچي نمودند و گفتند: صالح! اگر تو از پيامبران مرسل هستي، آنچه را به ما وعده 

  ي آنان را در برگرفت و ميراند. اي بود كه همه زهو لر دادي انجام ده. سپس فرياد

� βr(x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ� Ïù 3 Iωr& ¨βÎ) (# yŠθßϑrO (#ρã� x�Ÿ2 öΝåκ®5u‘ 3 Ÿωr& # Y‰ ÷èç/ yŠθ ßϑsVÏj9 �    

  ]68هود /[  
گويي آنها در آن ديار هرگز زنده نبودند، هان بيدار شويد كه ثمود به خداي خود «

  ».مت خدا گرديدندكافر شدند و دور از رح
آمدند و مرتكب عمل فاحشي (لواط) كه از لحاظ قباحت » لوط«و به دنبال آنان قوم 

در جهان سابقه نداشت، شدند و خداوند شهر و ديار آنان را بر رويشان زير و زبر كرد، و 
  هايي از جنس سنگ گلهاي اليه اليه، بر آنان فرو ريخت. پاره سنگ

ºπtΒ§θ |¡ •Β� y‰ΖÏã š� În/u‘ ( $ tΒuρ }‘ Ïδ zÏΒ šÏϑÎ=≈©à9 $# 7‰‹Ïèt7Î/ ∩∇⊂∪ �  83/[هود[  

سنگ هايي] كه نزد پروردگارت نشانه دار بود و آن سنگ ها از ستمكاران دور [«
  ».نيست
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آمدند كه نسبت به خدا شرك ورزيدند، و در زمين به فساد » مدين«و بعد از آنان اهل 
پيمانه و ترازو غش و خيانت ورزيدند.  پرداختند، حقوق مردم را تضييع نمودند و در

ايشان   ، آنان را به سوي خدا و اصالح دعوت نمود، و قوم،�وسپس پيامبرشان، شعيب
را تكذيب و نافرماني نمودند و بر گمراهي و سرپيچي خود، اصرار ورزيدند، لذا فرمان 

  از پاي درآمدند. هايشان خداوند متعال آمد و فرياد (مرگبار) آنان را فرو گرفت و در خانه

� βr(x. óΟ ©9 (# öθ uΖøó tƒ !$pκ� Ïù 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ t t ô‰ yϑ Ïj9 $ yϑx. ôN y‰Ïè t/ ßŠθßϑ rO �  ]/95هود[  

گويي آنها درآن ديار نبودند. آگاه باشيد كه اهل مدين مانند قوم ثمود از رحمت «
  ».خدا دور شدند

با آيات و داليل  �و بعد از آنان فرعون همراه با هامان و قارون آمدند و موسي
را تكذيب نمودند و از اطاعت او سرپيچي  �روشن به سوي آنان آمده آنان موسي

  كردند و تكبر ورزيدند.

� (#ρ ß‰ys y_ uρ $pκÍ5 !$ yγ÷FoΨ s) ø‹oKó™$# uρ öΝåκß¦ à�Ρ r& $Vϑ ù=àß # vθ è=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. tβ%x. èπ t7É)≈tã 

t Ï‰Å¡ ø� ßϑø9   ]14نمل / ال[  � #$

باز از كبر و نخوت و  ]ي خداست معجزه[پيش خود به يقين دانستند  و با آنكه«
  ».ستمگري انكار آن كردند، بنگر تا عاقبت آن مردم ستمكار فاسد به كجا انجاميد؟

فرعون قوم خود را سبك مغز يافت و آنان را فريفت و اطاعتش كردند در حالي فرمان 
رپيچي خداوند فرعون و تمام فرعون رو به صواب نبود و به دنبال آن طغيان و س

  همراهانش را در درياي نيل غرق نمود.
 �خداوند به دنبال اخبار اين اقوام و سرانجام آنان خطاب به پيامبر خود خام االنبياء

  فرمايد: مي
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� y7Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$ t6/Ρ r& 3“t� à) ø9 $# …çµ÷Á à)tΡ š� ø‹n=tã ( $ pκ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$ s% Ó‰‹ÅÁ ymuρ ∩⊇⊃⊃∪ $tΒuρ 

öΝßγ≈oΨ ôϑn=sß Å3≈s9 uρ (#þθ ßϑn=sß öΝåκ|¦à�Ρr& ( !$yϑ sù ôMuΖøî r& öΝåκ÷] tã ãΝåκçJ yγÏ9# u ÉL ©9$# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# ÏΒ & ó x« $ £ϑ©9 u !%ỳ â÷ö∆r& y7În/ u‘ ( $ tΒ uρ öΝèδρ ßŠ# y— u�ö�xî 5=ŠÎ7÷G s? ∩⊇⊃⊇∪ š�Ï9≡x‹ x. uρ 

ä‹ ÷{r& y7În/ u‘ !# sŒÎ) x‹ s{ r& 3“t�à) ø9 $# }‘Éδ uρ îπ uΗÍ>≈sß 4 ¨βÎ) ÿ…çν x‹ ÷{ r& ÒΟŠÏ9r& î‰ƒÏ‰ x© �     

  ]102-100هود/[  
اين بعضي از اخبار ديار ستمكاران است كه بر تو بيان كرديم كه برخي از آن «

و آنها كه به هالكت رسيدند نه ما بر آنها  ،ديار معمور است و بعضي ويران گشت
ترسيدند  باطلي كه ميي خدايان  بلكه خود بر خويشتن ستم كردند و غير خدا همه

و هنگامي كه امر قهر خدا بر هالكشان در رسيد  ،هيچ دفع هالك از آنان ننمودند
جز حسرت بر آنها نيفزود. اينگونه است سختگيري پروردگار هر گاه  ]آن بتان[

بخواهد ديار ستمكاران را ويران كند. بدانيد كه انتقام خدا بسيار دردناك و شديد 
  ».است

  فرمايد: مي �پيامبر خدا 

� � خذه لم يفلته، ثم تال:أذا إ حتىن اهللا ليملي للظالم إ« Ï9≡x‹ x.uρ ä‹ ÷{ r& y7În/ u‘ !#sŒÎ) 

x‹ s{r& 3“t� à) ø9 $# }‘ Éδuρ îπuΗÍ>≈sß 4 ¨βÎ) ÿ…çν x‹ ÷{ r& ÒΟŠÏ9 r& î‰ƒÏ‰x© � 1    
دهد و چون او را بگيرد و مورد مؤاخذه قرار دهد  خداوند براي ظالم مهلت مي«

  .]ي آن گذشت ترجمه[ ».كند و سپس اين را خواند رهايش نمي
در سنت نبوي احاديث مختلفي از صحيح و حسن روايت شده راجع به اينكه مرتكب 

  گناه و عصيان، در دنيا قبل از آخرت، دچار زيان و ضررهايي خواهد شد.
و ما صدق اين احاديث را عيناً مشاهده و در حيات خصوصي و عمومي خودمان آثار 

  ايم. اهان را مشاهده نمودهآن گن

__________________ 

  . ]18822[، صحيح الجامع الصغير �متفق عليه به روايت از ابوموسي -1
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دارند كه  بيان مي باين احاديث بنا به روايت ابن ماجه، حاكم و بيهقي از ابن عمر
  فرمايد: مي �پيامبر
بريم كه بدانها  دارم و به خدا پناه مي گروه مهاجرين! شما را از پنج خصلت برحذر مي«

  دچار شويد:
جز اينكه آنان به طاعون و شود  در ميان هيچ قومي آشكارا زنا ظاهر نمي -1

  بيماريهايي كه براي گذشتگان سابقه نداشته دچار خواهند شد.
كنند مگر اينكه به قحطي و گرسنگي، فشار  ازو كم و زياد نميرو از پيمانه و ت -2

  اقتصادي، ظلم و ستم حاكمان دچار خواهند شد.
شوند و  محروم مي شوند مگر اينكه از باران آسمان و مانع زكات اموال خود نمي -3

  باريد. بود باران نمي اگر به خاطر بهايم و چهارپايان نمي
كنند مگر اينكه آنچه در دست دارند از  عهد و پيمان خدا و رسولش را نقض نمي -4

  شود و خداوند دشمني از غير خودشان بر آنان مسلط خواهد كرد. آنان گرفته مي
كنند مگر  ه خداوند نازل نموده، حكم نميو پيشوايان آنان به قرآن و به غير آنچ -5

  .1اينكه خداوند ترس از همديگر را در ميان آنان قرار خواهد داد
كنيم  و اكنون ما به رأي العين آثار اين گناهان و مخالفتها را در دنياي خود مشاهده مي
ع كه كه چگونه آثار و عواقب بر بندگان چيره گشته به ويژه كيفر گناه اول از آن پنج نو

ي  كه در اثر انتشار و اشاعه» ايدز«درماني است به نام  همان بيماري خانمانسوزي و بي
  و علني انجام دادن آن بر امت اين عصر سايه افكنده است.» زنا«عمل فحشا 

  ابن قيم» الداء و الدواء«كتاب 

الدواء  الجواب الكافي لمن سأل عن«كتاب كاملي دارد كه آن را  رحمه اهللامام ابن قيم 

__________________ 

  .]7978[، صحيح جامع الصغير بروايت از ابن ماجه و حاكم از ابن عمر -1
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  شود. بر آن اطالق مي» الدواءالداء و «نام نهاده است و گاهي نام » الشافي
اين كتاب راجع به آثار سوء گناهان و معصيتها و شومي آنها بر انسان از لحاظ فردي و 
اجتماعي، دنيا و آخرت، مادي و معنوي، در ارتباط انسان با پروردگار خود، با نفس خود، 

ي خود، با جهان اطراف خود و همچنين در روابط انسانها با  ا جامعهي خود، ب با خانواده
پردازد. و آن به قلم تواناي ابن قيم با اسلوب ادبي و عالي  يكديگر، به بحث و تحقيق مي

  خود به نگارش درآمده است.
ترين مطالب با كمي تصرف  و نظر به اهميت كتاب بر خود الزم دانستم كه از مهم

اگر چه اين اقتباس هم به درازا كشد، بجاست، زيرا ما خواهان آنيم كه  اقتباس نماييم و
هاي سست را تقويت نماييم و دستان  ضمايرخفته را بيدار، دلهاي مرده را زنده و اراده

ي خود استمرار يابند و  گناهكاران را گرفته تا توبه كنند و دستان تائبين را گرفته تا بر توبه
  گرفته تا استوارتر از پيش در مسير هدايت گام بردارند. يافتگان را دستان هدايت

  بيان ابن قيم راجع به آثار شوم گناهان
گناهان آثار قبيح و زشتي را در بر دارند و به قلب و بدن انسان چه در دنيا و چه در 

  داند. از جمله: آخرت زيان خواهند رساند كه ميزان آن را جز خدا نمي

  محروميت از علم
آثار زشت گناهان محروميت انسان ازعلم و دانش است زيرا علم نور است بعضي از 

افكند، و گناه و معصيت موجب اطفاء و خاموشي آن نور  كه خداوند آن را بر دل مي
  است.

پرداخت، امام مالك از  هنگامي كه امام شافعي نزد امام مالك نشسته و به تعلم مي
بينيم كه خداوند در  شگفت افتاد و گفت: ميهوش سرشار و ذكاوت باالي امام شافعي به 

  قلب شما نوري افكنده آن را با ظلمت گناه و معصيت خاموش نسازيد.
  گفت: شافعي رحمه اهللا
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  لي وكيع سوء حفظيإشكوت 
  

  لي ترك المعاصيإرشدني أف  
  

  ن العلم فضلأعلم بأوقال: 
  

  عاصيل تيفضل اهللا ال يؤو  
  

و او مرا به ترك گناهان راهنمايي كرد وكيع بردم شكايت بدحفظي خود را نزد استاد 
و گفت: بدان كه علم فضل و نور است و فضل و نور خداوند، داخل قلب گناهكار 

  گردد. نمي

  محروميت از روزي
ان (يكي ديگر از آثار شوم گناهان محروميت از روزي است. در مسند چنين بيان شده: 

   .)العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
  ».گردد ده به خاطر گناهي كه انجام داده از روزي محروم ميبن« 

و همانگونه كه تقواي پروردگار سبب جلب روزي است، ترك آن نيز باعث فقر و 
  ي ترك معاصي در جلب روزي مؤثر نيست. تنگدستي است و هيچ چيزي به اندازه

  ايجاد وحشت و تنهايي ميان انسان و خدا
و تنهايي است كه انسان گناهكار در قلب خود،  يكي از آثار شوم معصيت، وحشت

نمايد كه قطعاً با هيچ لذتي روبرو نخواهد شد و اگر  ميان خود و پروردگارش احساس مي
تمام لذايذ دنيا بر او جمع شوند، آن وحشت و فاصله ميان بنده و پروردگار را جبران 

اشند، احساس نخواهند نخواهد نمود، و اين مطلب را جز كساني كه داراي قلب بيدار ب
كرد. كه مرده از زخم، احساس درد و الم ندارد! اگر ترك گناهان فقط به خاطر دوري از 

  ارزد كه انسان عاقل اقدام به ترك گناهان و معاصي نمايد. اين وحشت و تنهايي باشد، مي
كرد،  مردي نزد يكي از مردان عارف از وحشت و تنهايي كه در قلب خود احساس مي

  ت كرد. مرد عارف به او گفت:شكاي
  ذا شئت واستأنسإفدعها     وحشتك الذنوب أذا كنت قد إ           
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هر گاه گناهان تو را به وحشت اندازد از آن درگذر و با پروردگار خود انس و الفت 
  گير.

فاهللا « تآور نيس ي تحمل وحشت گناه براي قلب سخت و رنج هيچ چيزي به اندازه
  ».المستعان

  تنهايي ميان انسان با مردم وحشت و
يكي ديگر از پيامدهاي گناهان، وحشت و تنهايي است كه ميان انسان و مردم و به 

دهد. انسان در اثر گناه و معصيت ميان خود و ديگران احساس  ويژه نيكوكاران، روي مي
ز گير ا ه رهتنهايي مي كند و هر اندازه آن وحشت و تنهايي نيرومند گردد، از بركت و ب

ماند و هر اندازه كه از حزب رحمان فاصله گيرد، به  نصيب مي نشيني با صالحان بي هم
شود و در اثر تقويت و استحكام اين وحشت و تنهايي، انسان  حزب شيطان نزديك مي

رسد كه ميان او همسرش و ميان او و فرزندانش و همچنين ميان او و  عاصي به جايي مي
دهد. يكي از مردان  ودش، وحشت و جدايي روي ميخويشاوندانش، حتي در درون خ

زنم عواقب و پيامد آن را در  وقتي كه من دست به گناه و عصيان مي«سلف گفته است: 
  »يابم. و همسرم مي مسواري برخورد با االغ

  گره خوردن در امور و كارهاي شخص گناهكار
كار است. به اين يكي ديگر از پيامدهاي گناه و معصيت گره خوردن در كارهاي گناه

يابد، در حالي كه دركارها به  آورد آن را پيچيده يا مشكل مي معنا كه به هر كاري روي مي
گردد، و برعكس، در كارها نسبت  روي انسان پرهيزگار و متقي باز و انجام آنها آسان مي

  گردد. به شخص فاقد تقوي و ناپرهيزگار بسته و مغلق مي
هاي خير و صالح بر روي او مسدود و گشايش آن بر او اي كه در يا رب! چگونه بنده

  يابد كه راز اين گره از كجاست؟ دشوار گرديده درمي
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  تاريكي قلب
يكي ديگر از پيامدهاي گناهان، تاريكي دل است و انسان همانگونه كه تاريكي شب 

 كند، و تاريكي گناه كند، ظلمت و قساوت دل خود را نيز احساس مي تار را احساس مي
در دل همچون تاريكي حسي بر روي بينايي است؛ زيرا كه طاعت، نور است و معصيت، 
تاريكي و هر اندازه تاريكي شدت يابد سرگرداني و حيرت انسان افزون گردد، تا آنجا كه 
ناخواسته و بدون اينكه خود احساس نمايد در بدعتها، گمراهيها و امور مهلكه خواهد 

در تاريكي شب بيرون آيد و به تنهايي راه برود و اين ظلمت و افتاد، همچون نابينايي كه 
گردد و سپس در صورت نمايان  يابد كه در چشم ظاهر مي تاريكي چنان شدت مي

  بيند. گردد و هر كسي آن را مي شود و به سياهي تبديل مي مي
  گويد: ميب عبداهللا بن عباس

يروي بدن و محبت در هر كار نيكي موجب روشني سيما، نوردل، وسعت روزي، ن«
دل مخلوقات است و برعكس هر گناهي، باعث سياهي سيما، تاريكي دل، سستي بدن، 

  »گردد. نقصان روزي و تنفر دلهاي مخلوقات مي
گردد.  و از پيامدهاي ديگر گناه اين است كه باعث سستي و خمودگي قلب و بدن مي

آيد  هن و سستي فرود ميسستي و خمودگي آن نسبت به قلب روشن است و پيوسته به و
  گردد. تا به كلي حيات و ادراك از آن برطرف مي

و اما سستي و خمودگي گناه نسبت به بدن به اين صورت است كه نيروي انسان در 
قلب او است و هر اندازه قلب او قوي گردد، بدن او نيز قوي خواهد شد ولي انسان فاجر 

ترين فرد  وقت ضرورت و نياز ضعيفو عاصي هر چند به ظاهر قوي هيكل باشد، در 
باشد و آن قوت ظاهري بدن، بدون نيروي ايمان قلبي، در نيازمندترين موقع به نفس  مي

خود خيانت خواهد كرد.. در قوت جسماني فارس و روم بنگر كه چگونه اهل ايمان با 
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آنان فاقد نيروي قلبي و بدني آنان را مغلوب و بر آنان پيروز شدند به خاطر اينكه دلهاي 
  نيروي ايمان بود.

  و عبادت طاعتمحروميت از 
ديگر گناه و معصيت، محروم ماندن انسان گناهكار از طاعت و  از جمله عواقب

عبادت است. و اگر كيفر گناه براي گناهكار جز اين نبود كه او را در عوض آن گناه، از 
ي گناه راه  به وسيلهنتيجه بست و در  داشت و راه طاعت عبادت را بر او مي عبادت باز مي

نمود، در حالي كه هر كدام از آن  سوم و چهارم و راههاي بيشمار عبادت را بر او قطع مي
عبادتها از دنيا و آنچه در آن است براي او بهتر است، كافي است كه شخص متذكر و 
بيدار گردد. چنين فردي همانند بيماري است كه با خوردن يك نوع غذا موجب شدت 

  ».واهللا المستعان« ماند. گردد. و از خوردن غذاهاي لذيذتر و بهتر باز مي ماري خود ميبي

  گردند گناهان موجب كوتاهي عمر مي
بركتي عمر گناهكار است. همانطور كه  از جمله عواقب ديگر گناهان، كاستي و بي

  گردد. شود، بدي موجب كوتاهي عمر بدكار مي نيكي موجب ازدياد عمر مي
  اين موضوع اختالف دارند: مردم در

بركتي و كاستي در عمر. و  گويند: نقصان عمر گناهكار عبارت است از بي گروهي مي
  باشد. چنين واقعيتي ملموس مي

شود عمر او هم  طور كه روزي گناهكار كاسته مي گويند: به واقع همان گروه ديگر مي
اسباب زيادي را قرار داده  كاسته خواهد شد. خداوند متعال در رابطه با بركت در روزي

گردد و همچنين در رابطه بابركت  است كه رزق و روزي بدان اسباب بيشتر و زيادتر مي
  يابد. ي آن اسباب نقصان و كاهش مي عمر اسبابي را قرار داده كه عمر انسان به وسيله

شود ولي هيچ مانعي در ازدياد  ي اسباب حاصل مي گويند: نقصان عمر به وسيله مي
سعادت و شقاوت، صحت و بيماري و فقر و   ي اسباب نيست. رزق و اجل، مر به وسيلهع
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ي قضا و قدر پروردگار هستند ولي برحسب مشيت الهي  توانگري هر چند در حيطه
  قضاي او بر اين جاري است كه بعضي اسباب را موجب مسببات قرار دهد.

بركتي عمر به اين صورت است  گويند: تأثير گناهان بر كاستي و بي و گروه ديگري مي
كه حيات در حقيقت از آن قلب است و به همين دليل است كه خداوند متعال كافر را 

ìN≡uθ﴿فرمايد:  جان قرار داده است و مي مرده و بي øΒr& ç� ö�xî &!$ uŠôm r&﴾ /مردگان « ]21[النحل
  ».جانند بي

از مدت زمان حيات او لذا حيات در حقيقت همان حيات قلب است و عمر انسان عبارت 
است. يعني عمر انسان جز اوقات زندگي او با خدا نيست و فقط آن ساعات عمر او 

يابند و جز  است. بنابراين نيكي، تقوا و طاعت كه اوقات واقعي عمر او است افزايش مي
  آيد. اين عمر، به حساب نمي

و گناه اشتغال خالصه: هنگامي كه انسان از اطاعت پروردگار اعراض، و به معصيت 
  گويد: گردند و عين اين تباهي را در روزي كه مي ورزد روزهاي حقيقي عمر او تباه مي

�  Í_tG øŠn=≈tƒ àMøΒ£‰ s% ’ ÎA$ u‹pt Î: �  ] / 24فجر[  
  ».دادم كاش در دنيا براي زندگاني ابدي كار خيري انجام مي«

و اخروي خود  بنابراين انسان از اين دو صورت خارج نيست كه يا به مصالح دنيوي
اطالع دارد يا خير. اگر بدون اطالع باشد تمام عمر او تباه شده و بر حيات او خط بطالن 
كشيده شده است و اگر به مصالح دنيوي و قيامتي خود مطلع بوده به سبب موانع، راه او 

متعسر و مشكل گشته است طوالني و دستيابي به اسباب خير به خاطر اشتغال به ضد آن، 
  توان شد. ش عمر حقيقت انسان جز اين نميو كاه

راز مسأله در اين است كه عمر انسان همان مدت حيات او است و او داراي هيچ 
حياتي نيست مگر اينكه به پروردگارش روي آورده و از حب و ياد او متنعم گشته و 

  رضاي او را بر همه چيز ترجيح دهد.
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  كشش به سوي گناهان ديگر
كارد و بعضي از گناهان گناه  ناهان اين است كه: گناه، گناه مياز پيامدهاي ديگر گ

  زايند تا آنجا كه مفارقت و خروج بنده از گناه دشوار آيد. ديگري مي
اند: بخشي از كيفر گناه، گناه ديگري است كه به  همانطور كه بعضي از پيشينيان گفته

آيد. هر گاه  به دنبال آن مي آيد. و قسمتي از جزاي نيكي، نيكي ديگر است كه دنبال آن مي
گويد مرا هم انجام  ي ديگري كه در كنار آن است مي اي كار نيكي را انجام داد، حسنه بنده

گويد و الي آخر. بنابراين نفع  ده و وقتي آن را انجام داد، سومي هم همانطور به او مي
ورت است شوند و جوانب گناه و سيئه هم به همين ص مضاعف و حسنات چند برابر مي

تا جايي كه عبادات و گناهان به عنوان سرشت راسخ وصفات الزم انسان درآمده و به 
  آيند. ي ثابت در درون انسان در مي عنوان يك ملكه

اگر انسان نيكوكار دست از طاعت پروردگار كشد نفس او گرفته و در اين زمين 
ي است، هرگاه از آب كند كه او همچون ماه آيد و چنان احساس مي پهناور به تنگ مي

گيرد تا به سوي آن برگردد و آرامش و چشم روشني خود را در آن  جدا گردد آرام نمي
بيند. و از آن طرف، هر گاه انسان گناهكار دست از گناه كشد و به طاعت و عبادت  مي

گردند تا به گناه و  آيند و راهها بر او بسته مي ي او به تنگ مي روي آورد، نفس و سينه
يان عودت نمايد تا جايي كه بسياري از فاسقان بدون آنكه لذتي ببرند، مرتكب عص

شوند و فقط به اين سبب است كه از مفارقت گناه و عصيان احساس  معصيت و گناه مي
  گويد: كنند. شيخ طايفه، حسن بن هاني در اين باره مي درد و رنج مي

  ةو كأس شربت علي لذ
  

  و اخري تداويت منها بها  
  

  ديگري گفته است:و 
  هي دائي بعينهفكانت دوائي و 

  
  

  شرب الخمر بالخمر كما يتداوی
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ورزد  گردد و چنان با آن الفت و محبت مي خدا پيوسته چنان اسير طاعت ميي  و بنده
هايي را به سوي او ارسال  ي فضل و رحمت خود فرشته كه خداوند متعال در سايه

انگيزانند و او را بر لذت عبادت تشويق نموده و در دارد تا ايشان را به سوي طاعت بر مي
  بستر بالين و استراحت نيز او را به طاعت وادارند.

ي ديگر خداوند، چنان با گناهان و معصيت خو گرفته و چنان به  و از آن طرف، بنده
دارد  ميي آن وابسته است كه خداوند متعال شياطيني را به سوي او  ارسال  حب و عالقه

ان را به سوي گناه و معصيت برانگيزانند. گروه اول از امدادگران عابدان و متقيان تا ايش
  باشند. هستند و گروه دوم از ياري دهندگان گناه و معصيت مي

  تضعيف قصد طاعت و عبادت
ي  ترين آنها اين است كه قلب و اراده از عواقب ديگر گناه و معصيت وبلكه از مخوف

نمايد، و  اراده و قصد معصيت و گناه را در او تقويت مينمايد و  شخص را تضعيف مي
شود و اگر  ي توبه در دل كنده مي شود تا به كلي اراده ي توبه در او ضعيف مي كم اراده كم

نمايد  ي كذابين اقدام مي كند به استغفار زباني و توبه ي او بميرد از گناهان توبه نمي نيمه
ورزد و هر وقت براي او  ته و بر گناه اصرار ميدر حالي كه قلب او با معصيت گره بس

دارد و اين از بزرگترين بيماريها و  امكان فراهم آيد، عزم خود را در ارتكاب گناه جزم مي
  نزديكترين چيز نسبت به هالك انسان است.

  افتخار به گناه
و  شود يكي ديگر از آثار گناه اين است كه قبح و زشتي گناه از قلب گناهكار كنده مي

آيد. از اينكه مردم او را در حين ارتكاب گناه ببينند و  گناه براي او به عنوان عادت درمي
بيند و به  شود بلكه تمام لذت خود را در آن مي يا او را سرزنش كنند نه اينكه متأثر نمي

ورزد و اگر گناه چنين كساني نزد بعضي مجهول مانده  معصيت و گناه خود افتخار مي
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ام...  گويند: به فالني! چنين و چنان كرده پردازند و مي ر به بيان جنايات خود ميباشد با فخ
گيرند و باب توبه بر روي آنان بسته خواهد  چنين كساني مورد عفو پروردگارقرار نمي

  فرمايد: مي �شد، همانطور كه پيامبر
 قد ًال، ثم يصبح و ل الرجل بالليل عمن يعمأن من اإلجهار: إال المجاهرين و إ فیمتي معاأكل (

  .1)اهللا عنه يصبح يكشف ستربات يستره ربه و  قدكذا وكذا و   ةفيقول: عملت البارح لیستره اهللا تعا
گيرند سواي كساني كه آشكارا و جهري  هر كدام از امتنانم مورد عفو خداوند قرار مي

ده باشد در نمايند. گناه آشكار اين است كه مردي در شب كاري انجام دا اقدام به گناه مي
حالي كه خداوند او را مستور و پوشيده نمايد. بامدادان بگويد ديشب فالن و فالن گناه را 

پوشاند ولي آنان سحرگاهان و در  ام يعني كساني كه خداوند شب آنان را مي انجام داده
  »كنند. كنند و تظاهر به گناه مي روز خود را افشا مي

  وندخوار و پستي گناهكار در پيشگاه خدا
از جمله پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه گناه و معصيت سبب پستي و خواري 

وقتي بنده نزد خدا «گويد:  بنده نزد خداوند و سقوط در نظر او است. حسن بصري مي
همانطور كه خداوند متعال » دارد. خوار و پست گردد هيچ كسي او را گرامي نمي

  فرمايد: مي

� tΒ uρ ÇÍκç‰ ª! $# $yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘ Ì� õ3•Β �  ] / 18حج[  

  ».اي نيست هر كه را خدا خوارش كند، او را گرامي دارنده«
و اگر مردم در ظاهر به خاطر نيازمندي و يا ترس از شر، آنان را احترام و گرامي  
  باشند. ترين موجود مي دارند در قلبشان آنان كوچكترين و پست مي

  

__________________ 

  ).4512، صحيح الجامع الصغير (�متفق عليه از ابوهريره -1
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  كوچك شمردن گناه و معصيت
شود  از پيامدهاي گناه اين است كه بنده پيوسته مرتكب گناه و معصيت مييكي ديگر 

ي هالك است زيرا  آيد و اين خود نشانه تا جايي كه انجام آن در قلب او آسان و سبك مي
  باشد. هر اندازه گناه در نظر بنده كوچك آيد نزد خداوند متعال سنگين و بزرگ مي

  فرمايد: مي �كند كه پيامبر ت ميبخاري در صحيح خود از ابن مسعود رواي
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع (

  .1)على أنفه فقال له هكذا فطار

ترسد كه كوه بر او سقوط  بيند، هر آن مي انسان مؤمن گناهانش را همچون كوهي مي«
بيند كه بر روي بيني او  اي مي را همچون پشهكند ولي انسان فاسق و بدكار گناهانش 

  »كند. نشسته با اشاره دست پرواز مي

  شوم معصيت بر تمام جانداران زنده
دهاي گاه اين است كه شومي گناه فرد، مردمان و حيوانات ديگر را ميكي ديگر از پيا

 در بر خواهد گرفت و به سبب نحس و زشت بودن عمل گناه خود و ديگران را در كام
  آتش خواهد برد.

  ي خود خواهد مرد. در النه ]هوبره[گويد: به سبب ظلم ظالم، حباري  مي �ابوهريره
گويد: وقتي كه قحطي و خشكسالي روي دهد، حيوانات انسانهاي عاصي و  مجاهد مي

  آدم است. گويند: اين از شومي معصيت بني كنند و مي گناهكار را لعنت مي
  گويند: ها و عقربها مي ت حتي سوسكشراگويد: جنبندگان و ح مكرمه مي

بارد. عاصي تنها از بابت گناه خودش  آدم است كه باران بر ما نمي به خاطر گناه بني
  كنند، زيانكار خواهد شد. گناهان هم او را نفرين مي بيند و از اين جهت كه بي كيفر نمي

__________________ 

  )5/226ند احمد به تحقيق احمد شاكر كه سند آنرا را صحيح گفته است(مس -1
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  آورد معصيت، ذلت و خواري به بار مي
كه معصيت ذلت و خواري را بر عاصي به دنبال خواهد ديگر پيامد گناهان اين است 

  فرمايد: آورد زيرا كه عزت و عظمت در اطاعت و بندگي خداوند متعال است كه مي

� tΒ tβ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ nο ¨“ Ïèø9 $# ¬T sù äο ¢• Ïèø9 $# $ �è‹ÏΗsd �  ] / 10فاطر[  
  ».هر كه طالب عزت است تمام عزت خاص خداست«

.» اللهم اعزني بطاعتك وال تذلني بمعصيتك«ينيان اين است: از جمله دعاهاي بعضي از پيش
  »ي معصيت و گناهانت مرا خوار نكن. ي طاعتت مرا عزيزدار و به وسيله خدايا به وسيله«

  گويد: عبداهللا بن مبارك مي
  رأيت الذنوب تميت القلوب

  

  دمانهاإوقد يورث الذل   
  

  القلوب ةوترك الذنوب حيا
  

  وخيره لنفسك عصيانها  
  

  ال الملوكإفسد الدين أهل و 
  

  حبار سوء و رهبانهاأو   
  

  ميرانند، و ارتكاب گناه خواري و زبوني را به دنبال دارد. : ديدم كه گناهان قلب را مي
ترك گناهان حيات و زندگي دلها است شيوه بهتر براي نفس پشت كردن به 

  معصيتهاست.
  ي دين را به تباهي كشانده است؟آيا جز شاهان و نديمان سوء و راهبان ناآگاه، كس

  فاسد شدن عقل
كنند، زيرا عقل نور است و  از پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه عقل را تباه مي

معصيت قطعاً موجب خاموشي نور عقل است و وقتي نور عقل به خاموشي گرايد، عقل 
  گردد. ضعيف و ناقص مي

كند و  اه نگردد خدا را نافرماني نميگويند: هيچ كسي تا عقلش تب بعضي از پيشينيان مي
اين واضح است زيرا اگر كسي از وجود عقل برخوردار باشد او را از گناه و معصيت باز 

ي پروردگار و تحت فرمان او است و در هر جا  ي عقل انسان در قبضه دارد و به وسيله مي
ناظر بر او  باشد: در منزل، سفر، حضر و ... خداوند ناظر او است و مالئك شاهد و
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دارد و آن لذتها و خيرهاي دنيوي و  باشند. واعظ قرآن، ايمان و مرگ او را باز مي مي
دهد به مراتب بيشتر و چندين برابر  ي ارتكاب معصيت از دست مي اخروي كه به وسيله

آورد. آيا براي عاقالن اهانت و  لذت و سروري است كه از گناه و معصيت به دست مي
  بيشتر وجود دارد؟ استخفاف از اين

دل هرِم  
يكي ديگر از پيامدهاي گناه اين است كه هر گاه گناه زياد شود بر قلب گناهكار مهر و 

  ي: آيد. بعضي از علماي سلف در تفسير آيه شود و به گروه غافالن درمي قفل نهاده مي

� āξ x. ( 2ö≅ t/ tβ# u‘ 4’ n?tã ΝÍκÍ5θ è=è% $ ¨Β (#θçΡ%x. tβθ ç6Å¡õ3 tƒ �  ]14ن / مطففي[  

  ».شدند زنگار بر دلهايشان بسته است نه چنين است، بلكه آنچه مرتكب مي«
  گويند انجام گناه بعد از گناه ديگري است. مي

  شود كه چراغ دل به خاموشي گرايد. گويد: تكرار گناه باعث مي حسن بصري مي
  وشاند.اند: وقتي گناه و معصيت زياد گردد قلب صاحبان آن را خواهد پ ديگران گفته

شود. وقتي كه گناه زياد گردد زنگار و  در حقيقت قلب بر اثر گناه دچار زنگار مي
گرايد. در آن صورت به خاطر  شود تا آنجا كه قلب به تاريكي مي تيرگي هم زياد مي

شود و در ميان پرده و پوشش بستري قرار  ي زنگار گناه، بر قلب مهر و قفل زده مي غلبه
  خواهد گرفت.

انسان پس از هدايت و بصيرت به چنين وضعيتي گرفتار شد، ايمان،  وقتي كه
ي خود قرار داده و به  گردد، دشمن، او را تحت سلطه شخصيت و كرامت او زير و رو مي

  كشاند. هر جا بخواهد مي

  جلب لعنت خدا بر گناهكار
يكي ديگر از پيامدهاي گناه اين است كه: گناهان، بنده را مشمول لعنت خدا و 
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دهند و هر اندازه گناه بزرگتر و بيشتر باشد، به همان اندازه گناهكار  قرار مي �يامبرپ
  گيرد: موارد زير را در برمي �شامل اين لعنت خواهد شد. لعنت خدا و پيامبر خدا

زني كه موهاي زنان را پيوند زند و يا خواستار پيوند زدن موهاي خود باشد، زن 
ان زنان ديگر را باريك كند و يا ابروي خود را باريك زن، زني كه ابرو خالكوب و خال

كند، زني كه دندان زنان ديگر را گشاد نمايد و يا از ديگران بخواهد كه دندانهاي او را 
له، دزد، شرابخوار (كه از  گشاد نمايند، رباخوار، وكيل، كاتب و شاهد آن، محلل و محلل

خوار آن را  اليه پول ي، حامل و محمولكننده، كارگر، فروشنده، مشتر تهيه جمله ساقي،
شود)، كسي كه شعاير و حدود ديني را ترك كند، كسي كه پدر و مادرش را  شامل مي

لعنت كند، كسي كه جانداري را هدف تيراندازي تفريحي خود قرار دهد، زناني كه 
ام خودشان را شبيه مردان و مرداني كه خودشان را شبيه زنان سازند، كسي كه به غير ن

خدا حيواني را ذبح كند، كسي كه بدعتگزار باشد و يا مروج و پشتيبان بدعتي باشد، 
تصويربردار، كسي كه به عمل قوم لوط اشتغال ورزد، كسي كه پدر و مادرش را دشنام 
دهد، كسي كه نابينا را گمراه سازد (راه را به او نشان ندهد)، كسي كه با حيوان عمل 

نشاني و خال بر پيشاني االغ قرار دهد، كسي كه به مسلماني جنسي انجام دهد، كسي كه 
زيان رساند و يا با او حيله كند، زوار مقابر به طريق غيرمشروع، كسي كه بر سر آرامگاه و 

كسي كه زني را بر شوهرش و يا مملوكي را بر آقايش فاسد گرداند،  مقبره چراغ برپا كند،
و زني كه بستر شوهرش را ترك كند،  كسي كه زني را از عقب معاشرت جنسي كند

كسي كه خود را به غير پدرش انتساب دهد، كسي كه   كنند، مالئك تا صبح او را لعنت مي
خداوند در كنند  برادر ديني خود را با اسلحه سرد تهديد كند. فرشتگان او را لعنت مي

  قرآن افراد زير را هم مشمول لعنت خود قرار داده است:
 ين فساد كنند و صله رحم را قطع كنند.كساني كه در زم -

در احاديث بيان شده كه چه چيزي [كساني كه خدا و پيامبرش را آزار دهند  -
 ]موجب اذيت و آزار خدا و پيامبر است؛ مترجم
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 كنند. كساني كه زنان پاكدامن، مسلمان و ناآگاه را به عمل زنا متهم مي -

 ي مسلمانان قرار دهند.كساني كه راه و مسير كافران را بهترين راه برا -

  افراد زير را مشمول لعنت قرار داده است: �و پيامبر خدا 
گيرنده و  مردي كه لباس زن و يا زني كه لباس مرد پوشد، رشوه دهنده و رشوه -

 ي ميان آنها و ... واسطه

اگر در ميان موارد فوق هيچ چيزي نباشد جز رضايت و تن دادن گناهكار به اين 
تواند موجب ترك گناه  و مالئكه نباشد خود آن مي �ا، پيامبركه شامل لعنت خد

  گردد.

  محروم شدن از دعاي پيامبر و مالئكه
و فرشتگان است، زيرا كه  �يكي ديگر از عواقب گناه، محروم شدن از دعاي پيامبر

دستور فرموده كه براي مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت  �خداوند متعال به پيامبرش
  فرمايد: ند متعال مينمايد. و خداو

� tÏ% ©!$# tβθ è=Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒuρ …çµ s9öθ ym tβθ ßs Îm7|¡ ç„ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒuρ  Ïµ Î/ 

tβρ ã� Ï� øótG ó¡ o„uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u $uΖ−/ u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅à2 & óx« Zπ yϑôm§‘ $ Vϑù=Ïãuρ ö�Ï� øî $$sù 

t Ï%©# Ï9 (#θç/$s? (#θãè t7̈? $# uρ y7n=‹Î6y™ öΝÎγÏ%uρ z># x‹ tã ËΛÅs pgø: $# ∩∠∪ $ uΖ−/ u‘ óΟ ßγù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζy_ 

Aβ ô‰ tã  ÉL©9 $# öΝßγ̈?‰ tãuρ tΒuρ yxn=|¹ ô ÏΒ öΝÎγÍ←!$ t/# u öΝÎγÅ_≡uρ ø—r& uρ óΟ ÎγÏG≈−ƒÍh‘èŒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& 

â“ƒÍ“ yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∇∪ ãΝÎγÏ%uρ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9 $# 4  tΒuρ È, s? ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 7‹Í≥ tΒöθtƒ ô‰ s)sù …çµ tF÷Η¿qu‘ 4 
š�Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã—öθ x� ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9   ]9- 7غافر /[  � #$

كنند و آنها كه پيرامون آنند به سپس  كساني كه عرش خدا را حمل مي«
اند  گويند و به او ايمان دارند و براي كساني كه گرويده پروردگارشان تسبيح مي
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ت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد. كنند. پروردگارا! رحم طلب آمرزش مي
كساني را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده بودند ببخش و آنها را از عذاب 

اي با هر كه از  شان داده دار. پروردگارا آنان را در باغهاي جاويد كه وعده آتش نگاه
خود اند، داخل كن زيرا تو  پدران و همسرانشان و فرزندانشان كه به صالح آمده

ارجمند و حكيمي و آنها را از بديها نگاه دار و هر كه را در آن روز از بديها حفظ 
  ».اي و اين همان كاميابي بزرگ است كني البته رحمتش كرده

  تضعيف شدن مسير قلب به سوي خداوند
از عواقب ديگر گناه اين است كه قلب گناهكار از رفتن به سوي خدا و آخرت باز 

اند كه به سوي پروردگارش گامي نهد، گناه، حاجب واصل و مانع راهرو تو ماند و نمي مي
ي نيرو و قوت قلبي است كه شخص توان  گردد. به وسيله و موجب سرنگوني طالب مي

ي گناهان بيمار شد، قوت  رفتن به سوي خدا را دارد، بنابراين وقتي كه قلب به وسيله
بازماند انسان از خدا قطع و بريده گردد و اگر قلب به كلي از نيرو  قلب تضعيف مي

  ».واهللا المستعان«شود و قابل جبران هم نخواهد بود.  مي

  گردد گناهان موجب زوال نعمتها مي
  شوند. از عقوبتهاي ديگر گناه اينكه: موجب زوال نعمتها و جلب زحمتها مي

به وسيله  شود مگر گردد و هيچ زحمتي بر او وارد نمي لذا هيچ نعمتي از بنده زايل نمي
  گويد: مي �گناه، همانطور كه علي ابن ابي طالب 

  )ةال بتوبإال بذنب وال رفع إما نزل بالء (
ي گناه و هيچ بالي تراوش يافته  شود مگر به وسيله هيچ باليي بر سر انسان نازل نمي«

  ».ي توبه گردد مگر به وسيله از گناه از انسان برطرف نمي
  فرمايد: خداوند متعال در اين باره مي

� !$ tΒ uρ Νà6t7≈|¹r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà�÷è tƒuρ  tã 9��ÏWx. �     

  ]30شوري / [  
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و هر گونه مصيبتي به شما برسد به سبب عملكرد خود شماست و خدا از «
  ».گذرد بسياري در مي

  فرمايد: و باز مي

� y7Ï9≡sŒ �χr' Î/ ©! $# öΝs9 à7tƒ # Z�Éi� tóãΒ ºπ yϑ÷è ÏoΡ $yγyϑyè ÷Ρ r& 4’ n?tã BΘöθs% 4®L ym (#ρ ç�Éi� tóãƒ $tΒ 

öΝÍκÅ¦à�Ρ r' Î/ �  ]/ 53انفال[  

اين كيفر بدان سبب است كه خداوند نعمتي را كه بر قومي ارزاني داشته تغيير «
  ».دهد مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند نمي

كسي ارزاني داشته تا زماني كه خود دارد هيچ نعمتي را كه بر  خداوند اعالم مي
موجب تغيير آن نگردد، يعني طاعت را به معصيت و شكر را به كفران و اسباب رضاي 
خدا را با اسباب غضب خدا، تغيير ندهند، آن نعمت بر او زايل نخواهد شد ولي وقتي 

ار شخص يابد. مجازات خداوند مطابق كرد خود را تغيير داد نعمت خدا هم بر او تغيير مي
  دارد. است و خداوند نسبت به بندگان هيچگونه ظلمي روا نمي

  اند: چه نيكو گفته
  فارعها ةذا كنت في نعمإ

  

  ن الذنوب تزيل النعمإف  
  

  رب العباد ةبطاع 1وحطها
  

  فرب العباد سريع النعم  
  

  وقتي سرشار نعمتي هستيد مواظب آن باش كه گناهان موجب زوال نعمتها است.
عبادت و طاعت خداوند، نگهدار و پاسدار آن نعمت باش كه عذاب و  ي به وسيله

  رحمت پروردگار نسبت به بندگان گناهكار بسيار سريع است.

  

__________________ 

حطها: يعني مواظب و پاسدار آن باش و طاعت را همانند ديوار محيط به اطراف شهر قرار ده تا مانع  -1

  دستبرد دشمنان متجاوز گردد.
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  كند گناهكار خود را فراموش مي
كند و  از پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه: انسان گناهكار نفس خود را فراموش مي

  گردد. ، فاسد و هالك ميوقتي كه آن را فراموش كند آن نفس تباه
سپارد و وقتي آن را فراموش  اگر گفته شود: چگونه بنده نفس خود را به فراموشي مي

آورد؟ و معني خودفراموشي چيست؟ در جواب گفته شده  كند، چه چيزي را به ياد مي
  فرمايد: كند. خداوند متعال مي انسان خود را كامالً فراموش مي

� Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? t Ï% ©!$%x. (#θÝ¡ nΣ ©! $# öΝßγ9|¡Σr' sù öΝåκ|¦à�Ρ r& 4 š� Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ 

šχθà) Å¡≈x� ø9   ]19حشر / [  � #$
آنان را دچار  ]نيز[باشيد كه خدا را فراموش كردند و او  و چون كساني مي«

  ».خودفراموشي كرد، آنان همان نافرمانند
سپارند.  فراموشي ميوقتي بندگان، پروردگار خود را فراموش كنند، خودشان را هم به 

  فرمايد: همانطور كه قرآن مي

� (#θ Ý¡nΣ ©! $# öΝåκu� Å¡ t⊥ sù �  ] / 67توبه[  
  ».خدا را فراموش كردند پس خدا هم فراموششان كرد«

  و كسي كه خدا را فراموش كند، نتيجه خواهد گرفت:
  كند. يك: خداوند متعال او را فراموش مي

  كند. دو: خود را هم فراموش مي
ردن خداوند كسي را، به اين معنا است كه: خداوند متعال او را مهمل و رها فراموش ك

دهد، و  و از تحت مراقبت خود خارج ساخته و او را در معرض هالك و فنا قرار مي
تر است. و اما فراموش كردن خود به اين معنا  هالك او از بردن دست به دهان نزديك

رستگاري و اصالح خود را به كلي است كه: شخص مراتب عالي، اسباب سعادت و 
كند، اهتمام خود را  كند و هيچكدام از آن موارد به ذهن و خيال او خطور نمي فراموش مي
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ايند  مند بدانها گردد. يعني اصال به فكر او نمي دارد تا مشتاق و عالقه در آنها مصروف نمي
  تا مقصود و منظور او گردند.

كند، در نتيجه درصدد  س خود را فراموش ميو باز شخص، عيوب، نواقص و آفات نف
  آيد. ي آنها برنمي رفع و ازاله

كند، نه سعي در  نفسي و قلبي خود را فراموش مي دردهايو باز شخص امراض و 
معالجه و مداواي آنها دارد و نه در جهت رفع علل و امراضي كه او را به فساد و نابودي 

سخت بيمار است، بيماري مزمني كه او رابه لذا چنين شخصي كشانند، توجهي دارد.  مي
كند و در نتيجه براي مداواي  كشاند در حالي كه خودش احساس بيماري نمي نابودي مي

نمايد. اين بزرگترين پيگرد و مجازات افراد به صورت عام و خاص  آن هم اقدام نمي
  است، وقتي كه خدا را فراموش كنند.

  زندگي پردردسر
اه اين است كه: زندگي سخت و پردردسري را براي گناهكار در از پيامدهاي ديگر گن

  فرمايد: آورد، زيرا خداوند مي دنيا، برزخ و قيامت به دنبال مي

� ôtΒuρ uÚ t� ôãr& tã “Ì� ò2 ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s! Zπ t±Š Ïè tΒ %Z3Ψ |Ê …çν ã� à± øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 

4‘ yϑôãr& �  ]/ 124طه[  
گرداند در حقيقت زندگي نگ و سختي خواهد و هركس كه از ياد من دل ب«

  ».كنيم داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مي
اند كه شكي نيست  را به عذاب قبر تفسير كرده» معيشت و زندگي سخت«بعضي 

باشد) از حيث  مي اثباتعذاب برزخ سخت است ولي آيه (اگر چه نكره است در سياق 
از ياد خدا را  يبه دليل اينكه خداوند متعال رويگردان تر از آن است. معنا و مفهوم عام

سبب سختي معيشت قرار داده. و اگر شخص رويگردان از خدا، در دنيا حتي از انواع 
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نعمتها برخوردار باشد قلب او به عذاب تنهايي، ذلت، حسرت و قطع اميد و آرزوها كه 
و محبت دنيا و مقام  شود و مستيهاي شهوات، عشق گرفتار ميخود عذاب نقدي است، 

كنند و سرپوشي بر نيروي ادراك  (اگر مستي شراب هم به آنها اضافه نشود) او را غافل مي
تر است به دليل اينكه  نهند. مستي و غفلت از آن موارد، از مستي شراب عظيم او مي

آيد ولي مستي نشأت گرفته از شهوات و  گردد و به هوش مي شرابخوار گاهي بيدار مي
شود. بنابراين هر كسي از  دنيا و مقام، جز در قبر و اردوگاه اموات برطرف نمي محبت

روي گرداند خداوند او را در دنيا و در برزخ و در  ]قرآن[نازل شده  �آنچه بر پيامبر
نمايد، زيرا كه انسان جز در پناه  قيامت، معذب و به زندگي پردردسري گرفتار مي

گيرد. و هر  روشن، قلبش آسوده و نفسش آرام نميپروردگار و معبود خود، چشمانش 
گونه معبودي جز پروردگار يكتا براي انسان باطل و بيهوده است. هر كس كه با خدا باشد 
همه چيز با او است و هر كه از خدا ببرد همه چيز را از دست داده و با حسرت و اندوه 

اي كساني قرار داده كه به خدا روند. خداوند متعال زندگي آسوده و خوب را بر از دنيا مي
  فرمايد: ايمان آورده و كارهاي نيك انجام دهند. همانطور كه قرآن مي

� ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Î=≈|¹  ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ …çµ ¨Ζt� Í‹ós ãΖn=sù Zο 4θ u‹ym Zπt6ÍhŠsÛ ( 
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كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگي  ]از مرد يا زن[هركس «
اند  بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام داده ]حقيقي[اي حيات  پاكيزه

  ».پاداش خواهيم داد
ضمانت خداوند براي مؤمنان نيكوكار، زندگي خوب دنيايي و پاداش عظيم اخروي 

كرده است، لذا آنان در هر دو سراي از بهترين زندگي برخوردارند و در هر دو سراي 
  شوند. اند و فاني نمي زنده

  فرمايد: ي آن قول خداوند متعال است كه مي نمونه
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و » پروردگارتان چه نازل كرد؟«شود:  و به كساني كه تقوا پيشه كردند، گفته مي«
نيكويي است،  ]پاداش[براي كساني كه در اين دنيا نيكي كردند » خوبي«گويند  مي
  ».طعاً سراي آخرت بهتر است و چه نيكو است سراي پرهيزگارانو ق

  فرمايد: و نمونه ديگري كه مي

Èβr& uρ� (#ρã�Ï� øótFó™$# ö/ä3−/ u‘ §ΝèO (# þθç/θè? Ïµ ø‹s9 Î) Νä3÷è ÏnGyϑ ãƒ $�è≈tG ¨Β $ �Ζ|¡ ym #’ n< Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ|¡ •Β ÏN ÷σãƒuρ ¨≅ä. 

“ÏŒ 9≅ ôÒsù …ã&s# ôÒ sù �
  ]3[هود/           1 

شما  ]تا اينكه[پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد  و اينكه از«
ي نعمتي از كرم خود  مند سازد و بهر شايسته مندي نيكويي تا زماني معين بهره را با بهره
  »عطا كند.

شوند و در هر دو  مند و رستگار مي پرهيزگاران نيكوكار از نعمت دنيا و قيامت بهره
ا كه پاكي نفس، شادي، فرح، لذت، ريابند، زي و گوارايي دست مي دنيا به زندگي پاك

آرامش، نور، گشايش، عافيت و ... همه و همه در پي ترك و اجتناب از شهوتهاي حرام و 
شوند و نعمتهاي حقيقي در واقع همانا هست و با نعمتهاي  شبهات باطل حاصل مي

با چنين لذتها و نعمتها است كه جسماني و مادي قطعاً قابل مقايسه نيست. در ارتباط 
اگر شاهان و شاهزادگان به آنچه ما داريم پي «اند:  بعضي از صالحان و نيكوكاران گفته

بناء الملوك ما أ(لو علم الملوك و » تاختند! بردند براي دستيابي بدانها با شمشير بر ما مي مي
  نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف!)

__________________ 

  ترمذي اين حديث را روايت كرده و آن را حسن دانسته. -1
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گويم:  گذرد و در آن هنگام مي لحظاتي بر قلب من مي: «يكي ديگر از آنان گفته است
اگر بهشتيان از چنين شادي و لذتي برخوردار باشند از زندگي خوب و لذتبخشي 

ماند. هر  دنيا داراي بهشتي است كه به بهشت قيامت مي«ديگري گفته است: » برخوردارند!
شود و هر كه در اين دنيا وارد  كه در اين دنيا وارد اين بهشت شود، در آن دنيا وارد آن مي

به اين بهشت دنيايي اشاره نموده آنجا  �و پيامبر» شود. اين نشود در آن دنيا وارد آن نمي
  فرمايد: كه مي

  1)ق الذكرلَ حِ  :ما رياض الجنة؟ قالقالوا و  ،ذا مررتم برياض الجنة فارتعواإ(
 ]اي پيامبر خدا[گفتند:  هر گاه به باغهاي بهشتي گذر كرديد وارد آنها شويد، كساني«

  »هاي ذكر خدا هستند. فرمود: حلقه �باغهاي بهشتي چيستند؟ حضرت 
  فرمايد: مي�و باز پيامبر

  .2 منبري روضة من رياض الجنة)بيتي و  ( ما بين

  »ميان خانه و منبر من باغي از باغهاي بهشتي قرار دارد.«
  مپنداريد كه آيه:

� ¨β Î) u‘# t� ö/ F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) uρ u‘$ £∨ à� ø9$# ’ Å∀s9 5ΟŠÏt rb �  ] /14-13انفطار[  
  ».شك بدكاران در دوزخند قطعاً نيكان به بهشت اندرند و بي«

ي دنيا، برزخ و  فقط منحصر به نعمت و عذاب قيامت است، بلكه در هر سه مرحله
يا هيچ مند. آ قيامت، نيكان از نعمتهاي بهشتي برخوردارند و بدان از عذاب دوزخي بهره

است؟ كدام شكنجه و لذتي از لذايذ قلبي بهتر، و هيچ عذابي از عذابهاي قلبي شديدتر 
عذاب از خوف، غم، حزن، تنگي معيشت، اعراض و رويگرداني از خدا و قيامت، ارتباط 

  تر و دردناك تر است. با غيرخدا، بريدن از خدا، سخت

__________________ 

  روايت كرده و آن را حسن دانسته.ترمذي اين حديث را  -1

  )7335صحيح بخار( -2
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ارتباط و تعلق خاطر داشته  ]ديگر نسبت به خدايان[اگر كسي با غير از پروردگار يكتا 
چشاند. زيرا هر  باشد و به آنها محبت ورزد، خداوند متعال شديدترين عذاب را به او مي

كسي به غير از پروردگار يكتا محبت ورزد براي دستيابي به محبوب خود فقط در دنيا به 
  شود: ي آن گرفتار مي سه عذاب و شكنجه

رد عالقه و اشتهاي خود تا زماني كه بدان دست عذاب قبل از وقوع و حصول مو -1
  يابد.
پيوسته  ]معبود غيرخدا، ثروت، مقام و ... دنيوي[از دستيابي به محبوب خود پس  -2

در خوف است كه مبادا از دست او خارج شود و مدام در شكنجه و عذاب است و عيش 
  او منغض و ناگوار است.

  گردد. دچار ميدترين عذاب موقعي كه آن را از دست دهد و به شدي -3
  اين سه نوع عذاب فقط مربوط به اين دنياي فاني است.

  و اما عذاب برزخ عبارت است از:
  درد جدايي و مفارقت از آنچه داشته و قطع اميد در بازگشت به سوي آن. -1
به خاطر اشتغال به ضد و  ]از نعمتهاي بهشتي[درد از دست دادن نعمتهاي بزرگ  -2

  خالف آنها.
درد نهادن حجاب و مانع ميان خود و خدا، درد تأسف و حسرتي كه جگرها را  -3

دهد كه  كند. غم، غصه، حسرت و اندوه در روانها چنان كاري را انجام مي پاره مي
دهند بلكه عذاب غصه و اندوه به مراتب بيشتر است،  حشرات و كرمها در بدنها انجام مي
تر و شديدتر نايل آيد. نعمت  جسماني و عذاب تلخ و اين عذاب ادامه دارد تا به عذاب

دنيايي مخلوط با اين همه عذاب و رنج كجا و نعمتي كه قلب از شوق و انس و نزديكي 
كند و از آن  با خداوند، شوق ديدار او، آسودگي از محبت او و آرامش با ياد او كسب مي

  رقصان و شادان است كجا؟
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ي  مند را به ناچيزترين بها بفروشد و در معاملهواي به حال كسي كه اين متاع ارزش
خود به تمام معني مغبون شود و فريب خورد. وقتي در قيمت اجناس خبره نيستي از 

  ارزياب و متخصان كار سؤال كن!
شگفتا از كسي كه متاعي در اختيار دارد و خداوند متعال در مقابل بهشت برين، 

 �ن پرداخت قيمت از جانب مشتري هم پيامبرمشتري آن متاع گردد، شاهد معامله و ضام
  اي تن ندهد و آن را به بهاي هيچ و رايگان از كف بدهد!! باشد، و او به چنين معامله

  شاعر چه گفته است:
  »؟فمن ذا له من بعد ذلك يكرم    ذا كان هذا فعل عبد بنفسهإ«        

ديگري او را گرامي : وقتي عمل بنده با نفس خود اينگونه باشد چه توقعي هست كه 
  شمارد.

� tΒ uρ ÇÍκç‰ ª! $# $yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘ Ì� õ3•Β 4 ¨β Î) ©! $# ã≅yè ø�tƒ $ tΒ â !$ t± o„ �  ]/18حج[  

اي نيست، چرا كه خدا هر چه  هر كه را خدا خوار كند او را گرامي دارنده«
  ».دهد بخواهد انجام مي
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  سخن پاياني 

ن چيزي كه به انسان منفعت رساند از اين تحقيق و پژوهش روشن شد كه: بهتري
اطاعت پروردگار و بدترين چيزي كه به انسان زيان رساند، عصيان و نافرماني پروردگار 

چيز زيانبارتر از گناهان و خطاياي او نيست كه ضرر  است. برايدنيا و قيامت شخص هيچ
امعه نيز شود بلكه دامنگير تمام ج و زيان آن نه فقط متوجه شخص عاصي و نافرمان مي

  فرمايد: گردد. همانگونه كه خداوند متعال مي مي

� (#θà) ¨? $#uρ Zπ uΖ÷FÏù āω ¨ t‹ÅÁ è? tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !%s{ �  ] / 25انفال[  
  ». شوديستمكارانِ شما نم ريكه تنها دامنگ ديبترس يو از فتنه ا «

و نباتي بلكه براي تمام هاي خشكي و دريايي، حيواني  گناه و خطا براي تمام محيط
  توازن هستي خطر دارد.

كنندگانند از جمله رحمتهاي  دانستيم بني آدم خطاكار است و بهترين خطاكاران توبه
را كه همان توبه » مغسله«و يا اين » كن پاك«خداوند به انسان اين است كه: به او اين 

ي بلنداي روح او را باشد، عطا فرموده تا هر گاه كسي پايش بلغزد و گرايشهاي خاك
  آلود كند با توبه گل روح را شستشو دهد. گل

هر انساني نيازمند توبه است. احساس تقصير و كوتاهي نسبت به حقوق پروردگار و 
  باشد. بيني، لطافت و رقت شعور او مي مردم و احساس نياز به توبه برحسب باريك

اشد كه جامعه بايد نسبت ب توبه همانطور كه مطلوب فرد است، مطلوب جامعه هم مي
ي امر  به بعضي از گناهان توبه كند، از جمله: تعطيل شدن شريعت الهي، اهمال در فريضه

به معروف و نهي از منكر، مباح دانستن عياشي و مسكرات و ربا كه بيانگر جنگ با خدا و 
 و استقبال از عوامل اختالف و تفرقه، پذيرفتناست، اعراض از وحدت  �پيامبر خدا

والي غيرخدا از دشمنان اسالم، ضعف نشان دادن و دعوت مردم به سوي صلح و سازش 
با تجاوزگران ارضي و عرضي و ... الزم است در اين موارد جامعه به درگاه خداوند توبه 

  كند و به سوي او بازگشت نمايد.
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ال پندارند كه گناه فقط منحصر به زنا، نوشيدن شراب و امث بعضي از مردم چنان مي
آنها است و از گناهان ديگري كه مربوط به حقوق، كرامت و آزادي مردم است و از آنچه 

  اند. در ارتباط با آلوده ساختن محيط و به فساد كشاندن زندگي است، غافل مانده
كنند و در  خوانند و قرآن تالوت مي يابي كه در مسجد نماز مي برخي از مردم را مي

دهند  آورند و در هر ماه رمضان، مناسك عمره انجام مي ا ميروز صد بار ذكر تسبيح به ج
شوند مانند: تزوير و تقلب در  ولي با وجود آن مرتكب و يا پشتيبان گناهان فجيعي مي

العمل،  انتخابات، تجاوز به آزادي و حقوق مردم، قبول رشوه تحت نام هديه و يا حق
عشع و يا گوشت گاوهاي ديوانه، تسهيل در وارد كردن غذاهاي فاسد و يا آلوده به تش

  مدح و ستايش حاكمان طاغوت و جلب نظر مردم به سوي آنان و ...
و مسلمانان  �ي كارهاي زشتي كه مورد پسند خدا، پيامبر بعضي از مردم به وسيله

دانند  كنند و نمي نيستند، به محيط زيست تجاوز نموده و آن را آلوده، فاسد و يا ويران مي
اعمال، از جمله گناهان و معصيتهايي است كه بر آنها توبه و استغفار واجب كه اين گونه 

گروه زيادي از مردم، از روي جهل و ناآگاهي و يا پوشيدگي و فقدان شعور به است. 
كه در انظار مردم مخفي [هاي قلبي و باطني، مرتكب بسياري از گناهان  ويژه در زمينه

م براي خالصي و نجات خود و خروج از اين شوند. لذا ضرورت دارد مرد مي ]هستند
بحران نسبت به عموم خطاها و لغزشهاي دانسته و ندانسته به درگاه خداوند توبه كنند؛ 
زيرا گناهاني كه بنده خدا از آنها علم و آگاهي ندارد بيشتر از گناهاني است كه بدانها علم 

و دانش نسبت به آنها  و آگاهي دارد. عدم آگاهي از گناهان در صورت تمكن از عمل
گردد، زيرا كه انسان به ترك علم و عمل گناهكار  موجب عدم پيگرد و مجازات نمي

  شود، پس مجازات معصيت بايد بيشتر باشد. محسوب مي
  فرمود: �ان روايت شده كه پيامبربدر صحيح ابن ح

اهللا؟  ا رسولبوبكر: فكيف الخالص منه يأمن دبيب النمل، فقال  أخفى مةالشرك في هذه األ(
  .)علمأ ستغفرك لما الأعلم و أنا أشرك بك و أن أعوذ بك أني إن تقول: اللهم أقال: 
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گفت: اي رسول  �تر است. ابوبكر شركت در اين امت از صداي پاي مورچه پوشيده«
برم  فرمود: چاره اين است كه بگويي: خدايا به تو پناه مي �خدا! چاره چيست؟ حضرت

طلبم از شركهايي كه بدانها علم و آگاهي  آگاهم و مغفرت مياز شركي كه خود بدان 
  »ندارم.

از گناهاني است كه خداوند بدانها عالم است ولي بنده از آنها » استغفار«طلب مغفرت 
  ناآگاه.

  خواند: در نماز اين دعا را مي �در صحيح وارد شده است كه پيامبر
اللهم اغفرلي جدي  ،علم به منيأنت أ مامري و أسرافي في إاللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي و (

سررت وما أما خرت و أما لي ما قدمت و  كل ذلك عندي، اللهم اغفرلي وخطئي وعمدي و ذوه
  .)نتأال إله إلهي ال إنت أعلم به مني أنت أما علنت و أ

پروردگارا! خطا و جهل و افراط كار من و آنچه را كه تو از من نسبت به آنها «
ردگارا! (گناهان) جدي و شوخي و عمدي و غيرعمدي من را كه همه داناتري، بيامرز. پرو

ام، بيامرز. پروردگارا! گناهان قبلي و بعدي و نهاني و آشكار و آنچكه كه  آنها را انجام داده
  »داني بيامرز. پروردگارا! هيچ فرمانروا و فريادرسي جز تو وجود ندارد. تو بهتر از من مي

  رد شده:و در حديث ديگري اينگونه وا
  .)آخرهأوله و عالنيته، لي ذنبي كله دقه وجله، خطأه وعمده، سره و  اللهم اغفر(
خداوندا! تمام گناهان ريز و درشت، عمدي و غيرعمدي، پنهان و آشكار و اول و «

  »آخر من را بيامرز.
و اين بدان معناست كه توبه تمام گناهان بنده، چه آنهايي كه بدانها آگاهي دارد و چه 

  گيرد. يي كه بدانها علم و آگاهي ندارد همه و همه را در برميآنها
اي فراريان درگاه خداوند، وقت آن رسيده است كه به آستان خداوند بازگرديد. و اي 

خبران از مرگ، وقت آن  غافالن از سراي آخرت، وقت آن است كه بيدار گرديد و اي بي
ا، وقت آن است كه به هوش آييد. شدگان از محبت دني است كه به خود آييد. و اي مست
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وران در درياي معاصي، وقت آن است كه توبه كنيد و به درگاه خداوند  و اي غوطه
كسي  سته شود. اينكه باب توبه نيز بربازگرديد، و اي ... توبه كنيد. قبل از آنكه باب توبه ب

ضايع و مفتوح است، فرصت را غنيمت شمريد كه مبادا فرصت از دست رود و عمر شما 
  تباه گردد.

�  ÏiΒ È≅ ö6s% βr& š† ÎA ù' tƒ ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 $# tΑθ à) u‹sù Éb>u‘ Iωöθ s9 û Í_s? ö�̈z r& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 

5=ƒÌ� s% šX£‰ ¢¹ r' sù  ä. r&uρ z ÏiΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇⊃∪  s9 uρ t� ½jzxσ ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ # sŒÎ) u !%ỳ 

$ yγè=y_ r& 4 ª! $# uρ 7��Î7yz $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? �  ]/11-10المنافقون[  
پيش از آنكه يكي از شما را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتي «

بيشتر اجل مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم. ولي هر كس 
كنيد  افكند و خدا به آنچه مي اجلش فرا رسد. هرگز خداي آن را به تأخير نمي

  ».آگاه است

� !$oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) tΒ È≅ Åzô‰è? u‘$ ¨Ζ9 $# ô‰s) sù …çµ tF÷ƒ t“÷z r& ( $tΒ uρ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩⊇⊄∪ 

!$ oΨ−/ §‘ $ oΨ‾Ρ Î) $ oΨ ÷èÏϑ y™ $ZƒÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u öΝä3 În/ t� Î/ $̈Ψ tΒ$ t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ ö� Ï�øî $$ sù 

$ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ ö� Ïe� Ÿ2 uρ $̈Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔Íh‹y™ $oΨ ©ùuθ s? uρ yì tΒ Í‘# t� ö/F{$# ∩⊇⊂∪ $ oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u uρ $ tΒ 

$ oΨ̈?‰ tãuρ 4’n? tã y7Î=ß™â‘ Ÿωuρ $ tΡÌ“ øƒéB tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 y7̈Ρ Î) Ÿω ß#Î=øƒéB yŠ$ yèŠÎR ùQ$# �    
  ]194- 192آل عمران /[  

اي و ستمكاران  كسي را كه تو به آتش جهنم درآوردي رسوايش كردهپروردگارا! «
اي به ايمان فرا  ياوراني نخواهند داشت. پروردگارا، ما شنيديم كه ندادهنده را

خواند كه به پروردگارتان ايمان آوريد، پس ايمان آورديم. پروردگارا، پس  مي
ي نيكان  گناهانمان را براي ما بيامرز و بديهايمان را از ما بزداي و مارا در زمره

اي به ما عطا  ن رسوالنت به ما وعده كردهآنچه را كه به زباپروردگارا،  بميران
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كن و روز قيامت ما را رسوا و خوار مگردان كه تو قطعاً خالف وعده 
  ».كني نمي

  
  .هللا رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا                                

  پايان
  


