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  شايد فردا دير باشد!

 يههـا از آن خداونـدي اسـت كـه سـفر      ترين ستايش زيباترين و لطيف
تا پايـان هسـتي بمانـد. شـايد كـه       هاناش را گشوده تا در انتظار مهماتوبه

به همراه پاكترين درودهـا   اي بدان روي آورد. پناهي يا گرسنه دردمندي، بي
و دعاهاي صميمانهه بـه رحمـت جهانيـان آن سـروش بشـارت رهـايي و       

آاليشش. ديو سياهي و تباهي بـر كـران تـاكران زنـدگي      پويان بي تمامي ره
  اي باشد! ت كه خالي از دامي يا توطئهاي نيس بشريت سايه انداخته و لحظه

  

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

ــي ــارا  م ــي م ــر دم ــاني ه ــاز و ره  ب
  

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

 نيـاز  رويـم اي بـي   سوي دامـي مـي  
  

  

ديگـر   اي خاموش ننشسته تـا شـايد   بخت كوردل لحظه پرستان تيره شب
  شاهد سعادت و شادماني نورخواهان نباشند!

  

 ليــك در ظلمــت يكــي دزدي نهــان
 كُشــد اســتارگان را يــك بيــك  مــي

  

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

  

  

نهايت تابي نهايت با انواري  آن نور جاوداني از بي اما آگاه باش و بدان،
روز  بنيـاد خودپرسـتان تيـره    وهوم و بـي انتها بر تاج و تخت م كران و بي بي
كوبد تا مژده رهايي به خوديافتگان سعادت طلب داده كه اي عزيـزان و   مي

  بندگانم نااميد نشويد و برخيزيد كه تنها نيستيد.
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 گـــر هـــزاران دام باشـــد در قـــدم
ــيم   ــا مق ــا م ــود ب ــت ب  چــون عنايات

  

 چون تو بـا مـايي نباشـد هـيچ غـم     
 د لئـيم بود بيمـي از آن دز ن را كسي

  

  »موالنا رومي«
  

  شود كه نيازي به نور سعادت نداشته باشد؟! آيا كسي يافت مي
  شود كه اشتباه و خطا نكرده باشد؟! آيا انساني را يافت مي

حال بازگرد كه سفره الهي براي پذيرايي از نادمان و گنهكاران همچنـان  
شايد فـردا   گشوده است برخيز و تشنه و گرسنه خود را بر اين محفل بِزَن،

  دير باشد؟!
 مند خواهد بود؟! شناسي كه بداند تا كي از زندگاني بهره آيا كسي را مي

دهي كه گويا تـا فـردا خـواهي بـود؟!      پس تو چرا خود را آنچنان نشان مي
بدان كه هرچه بار گناهت سنگين و پرخطر باشد نبايد از بازگشت به سوي 

زيرا آن خالق حكيمي كـه مـا   انگاري كني!  پروردگارت غفلت كرده و سهل
هـا و   را آفريده، بهتر از هركس ديگر از فطرت و توان ما آگـاه اسـت و دام  

شناسد. بدين سبب اسـت كـه بـا برنامـه      ها را از طراحان آن بهتر مي توطئه
سازد، بنگر كـه چـه زيبـا     ها را خنثي كرده و نابود مي توبه تمامي اين نقشه

ِي«كشد:  به تصوير ميرسول رحمت اين برنامه نجات را  َّ ِ  َوا ِ  َغْف  لَوْ  نَِيِده
َهَب  تُْذنُِبوا لَمْ  َ َاءَ  بُِكْم، اهللاُ  َ

َ
 )1(»لَُهـمْ  َفَيْغِفـرُ  اهللاَ  َفيَْسـَتْغِفُرونَ  يُْذنُِبوَن، بَِقْومٍ  َوجل

كرديد، حتمـاً   به كسي كه جانم در دست اوست، اگر شما گناه نمي (سوگند
آورد كـه گنـاه    قـومي را مـي  » به جاي شما«رد و ب خداوند متعال شما را مي

                                                            
  این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. -١
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نيـز  كنند و به دنبال آن از خداوند متعال طلب بخشش و استغفار كنند تا او 
  آنان را مغفرت كرده و ببخشد).

فهمـان، تشـويقي بـه     اين حديث برخالف گمان بعضي از بيماران و كج
وانسـته  گناه و معصيت نيست، بلكه با بهترين الفـاظ و كمتـرين عبـارات ت   

كـردن را بـه تولـد و     هاي پژمرده و نااميد از بازيـافتن و حركـت   است قلب
دهنده ميزان، دامنه، گسـترش    دارد و از جانب ديگر نشان تحركي جديد وا

هاي آن خالق مهربان و دلسـوز باشـد كـه هرگـاه بـه او       و فراگيري رحمت
ه بـه سـويت   گردان نخواهد بود، بلكـ  روي آوردي او نيز از تو نه تنها روي

  ......شتاب كرده و با شادماني هرچه تمامتر در آغوشت خواهد گرفت
هاي فراواني به زيور طبع آراسته  در باب توبه و فضايل آن تاكنون كتاب

شده و هركدام به نـوعي بـه ايـن موضـوع پرداختـه انـد بـه ويـژه كتـاب          
ـ   »ابـن قدامـه رحمـه اهللا   «تأليف محدث بـزرگ  » كنندگان توبه« وع كـه در ن

آن بـه   يهخودش كتابي بسيار ارزنده و گرانبهاست، خصوصـاً كـه ترجمـ   
زبانان فراهم آورده تا بتوانند از حكايات  فارسي اين فرصت را براي فارسي

مند شوند. اما اي كاش در ترجمـه آن، بررسـي و تحقيـق احاديـث      آن بهره
ن شـد و خواننـدگا   هاي عربي وجود دارد ملحوظ مي همانگونه كه در چاپ

محترم احاديث ضعيف و موضوع در اين باب را از احاديـث صـحيح بـاز    
شناختند. تا در شناخت مفاهيم ديني به كج راهـه و خرافـات و اباطيـل     مي

نيفتند... اما اين كتابچه با وجود حجم كم، توانسته است به بهترين وجـه و  
ي الهـي  هـا  پناه و نافرمان را به رحمـت  ها، بندگان بي در كوتاهترين عبارت

تـرين   هاي موجود در دين را در صـحيح  اميدوار ساخته و احكام و بشارت
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هـا بـه خواننـدگان عرضـه نمايـد بـويژه وجـود چنـين          احاديث و سـخن 
باشد در ايـن بـازار آشـفته     هايي كه متكي بر قرآن و سنت صحيح مي كتاب

انديشه كه هر نوع جنس تقلبـي و بـدلي تحـت عنـوان جـنس اصـلي بـه        
شود را بايد غنيمت شمرد، زيرا يافتن كاالهايي اصيل و  ضه ميمشتريان عر

خالص از ميان هزاران ناخالص دشوار است و تـا زمـاني كـه بشـريت راه     
بـازان   فروشـان و حقـه   اصلي از بدلي را نشناسند و به دنبال دست شناخت

هايي  بدل ساز بيفتند سرنوشتي بهتر از اين نخواهند داشت. چه بسيار انسان
  اند!!!... هرها را نوشيده و به هالكت رسيدهجستجوي پادزهر، ز كه در

بله تنها راه نجات بشريت سرگردان در طول زمان، بازگشت صادقانه و 
 بـدون  غعملي به كتاب خدا و سنت ثابت شده و صـحيح رسـول خـدا   

اسـت و ايـن قـانون     فريبـي  طلبي و مردم هرگونه پيرايه، ظاهر فريبي، تفرق
كنـد) چيـزي    ناً آنچه بعد از حق ميĤيد (از حق عدول مـي الهي است كه يقي

  جز گمراهي و سرگرداني نيست.
اميدوارم پروردگار مهربان و بسيار آمرزنده ايـن ترجمـه نـاتوان و غيـر     

اي از گناهان و اشتباهات اين بنـده خطاكـار، ضـعيف     دقيق را كفّاره گوشه
  پناهش بگرداند. يالنفس و عجول قرار دهد و سبب اميد و هدايت بندگان ب

در خاتمه شايسته است ضمن دعاي خير بـراي تمـامي كسـاني كـه در     
طول تاريخ احياگر انديشـه راسـتين ديـن بـوده انـد يـادي از بنـده سـاده،         

توقع، دانشمند علوم اسالمي و حديث، حافظ قرآن، استاد عملي اخالق،  بي
اشم كـه بـه حـق    داشته ب رحمه اهللاعبادت، رفتار و آزادي دكتر احمد سياد 
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توانست چشمان تاريك را به منبع نور و سعادت محمدي رهنمـون سـازد.   
  ».قبرش پرنور، پاداش گرامي و دعوتش پايدار و جاوداني باد«

  
  خلف يابراهيم احرار

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



  
  
 

  مقدمه

، ومن يضلل فال إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، من يهده اهللا فال  مضل 
 ، ، وأشهد أن ال هل إال اهللا وحده ال رشيك  وأن حممدا عبده ورسو هادي 

  .)1(أما بعد
فرمان داده است كـه   ه خداوند بخشنده به تمامي مؤمناناين را بدانيد ك

  توبه كنند.
﴿ ْ َ  َوتُوُبٓوا ِ ِ  إ َّ يُّهَ  َجِيًعا ٱ

َ
  ]٣١[النور:   ﴾٣١ ۡفلُِحونَ تُ  لََعلَُّكمۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ

هـايي كـه در برابـر     الفتاي مؤمنان! همگي به سوي خدا برگرديد (و از مخ«
  ».رستگار شويد –شايد  –ايد توبه كنيد) تا  خدا داشته

و همچنين بندگانش را تنها به دو گروه تقسيم كـرده اسـت و در آنجـا    
  گروه سومي وجود ندارد.

  
                                                            

ها و تمجیدها ویژه خداوند متعال است، و فقط او را سـتایش و تمجیـد  به راستی تمامی ستایش -١
طلبیم، هرکسـی را کـه پروردگـار مهربـان هـدایت کنـد هـیچکس  کنیم و تنها از و یاری می می
ای  کننـده اه و منحرف سازد و هرکس را هم گمراه و سرگردان کند هیچ هدایتتواند او را گمر نمی

دهنـده،  دهم که هیچ معبودی (فریادرس، شـفادهنده، روزی رسد و شهادت می به فریادش نمی
گذار، محبوب حقیقی، حاکم، فرمانروا و....) وجود ندارد مگر الله که تک  اجابت کننده، قانون

اش  بنـده و فرسـتاده غباشـد. و ایـن کـه محمـد  ریک و همـاورد میشـ همتـا و بی و تنها و بی
شد آن هم زمانی کـه » ضماد آزدی«شدن صحابه بزرگوار  باشد، این جمالت سبب مسلمان می
  ).٤٠٩شنید. (مختصر صحیح مسلم حدیث شماره  غها را مستقیمًا از رسول خدا  آن
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ْوَلٰٓ  َيُتۡب  لَّمۡ  َوَمن﴿
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  ئَِك فَأ    ]١١[الحجرات:     ﴾١١ ٱلظَّ

دسـت   –اعمالي كه خـالف برنامـه الهـي اسـت      –شان  كساني كه از اعمال«
بـاز نگردنـد و توبـه     –هـاي او   و به سوي پروردگارشان و برنامه –برندارند 

  .»باشند نكنند حتماً از ستمگران و ظالمان مي
ين راستين خدا دور گشته انـد  االن زماني است كه بسياري از مردم از د

و عصيان و نافرماني عمومي شده و انواع فساد گسترش يافته است. تا آنجا 
هـا آلـوده    ها و پليـدي  كه كسي باقي نمانده، مگر آن كه به نوعي از آلودگي

شـان   شان كرده و حمايـت  شده است، جز آناني كه خداوند مهربان حفاظت
  كند. مي

پسندد واكراه دارد، مگر آن كه نورش  ه نميبا وجود اين خداوند بخشند
اند در ايـن  را فراگير سـاخته و بـه پايـان برسـ     –اش  هدايت و برنامه –را 

ها از خواب غفلت برخاسـته و بسـترهاي    حالت است كه بسياري از انسان
يابنـد كـه حقـوق الهـي را آنگونـه كـه        گناه و كوتاهي را رها كرده و درمي

رعايت نكـرده و در انجـام تكـاليف سسـتتي و     سزاوارش بوده نشناخته و 
روي و عصيان و سركشي خويش پشيمان شده  كوتاهي كرده اند و بر زياده

هاي آنان رو  گزند حاال زماني است كه كاروان و انگشت ندامت بر دهان مي
به سوي جاده اصلي و مستقيمي كه روشنايي توبه در انتهاي آن است قصد 

ز جانب ديگر، گروهي هم از زندگي پرمشـقت  كنند. و ا كرده و حركت مي
و فشارهاي آن خسته و افسرده شده اند، پس آگاه و هوشيارباش كه اينـان  

هـا خـارج    هـا و بـدبختي   گردند تا بتوانند از تـاريكي  نيز به دنبال راهي مي
  شوند و به نور و آسايش و آرامش راه يابند.
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ـ عاما در راه هر گروهي از اين كاروان موان گـردد كـه گـاه     دار مـي ي پدي
كننـد،   كنند كه بين آنان و توبـه حائـل شـده و فاصـله ايجـاد مـي       گمان مي

باشـند و تعـدادي نيـز در     تعدادي از اين موانع در نفس و ضمير انسان مـي 
  باشند. محيط بيروني و واقعيت زندگي موجود مي

به خاطر اينگونه موانع اين كتاب را نوشتم بـه اميـد آن كـه بتوانـد هـر      
  بيانحكم آنرا يا  ، واي را برطرف كند وششي را بردارد و هر ابهام و شبههپ
انگيـز   هـاي وسوسـه   هـاي و نـابودي تـالش    سبب شكست توطئهيا و د كن

  باشد.شيطان 
دانســتن و  ارزش در خطــرات كــماســت اي  ايــن كتــاب شــامل مقدمــه

 باشـد،  شمردن گناهان و به دنبال آن شرحي در مورد شرايط توبه مـي  سبك
پردازد و در پايان فتواهايي بـراي   هاي رواني و نفسي آن مي سپس به درمان

كنندگان براساس قرآنكريم و سنت صحيح و سخنان دانشـمندان آورده   توبه
  شده است.

  

خـواهم كـه مـرا و بـرادران      از خداوند متعال عاجزانه و خاضـعانه مـي  
اندازه كه از جانب مند سازد. مرا همين  مسلمانم را با اين كلمات اندك بهره

آنان دعايي صحيح و نيكو و نصيحتي صادقانه و راستين باشد كافي اسـت.  
  بخشايد. مان را مي همتا است كه گناهان و تنها خداوند مهربان و بي

  محمد صالح منجد

. ق   ه 1409ربيـع األول سـال    27كـه در   سخنراني است ،اصل اين كتابچه
  توسط نويسنده ايراد شده است.



  
  
 

  شمردن گناهان اي در خطر سبك دمهمق

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

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  َءاَمُنوا َ  تُوُبٓوا ِ ِ  إ َّ   ]٨التحریم: [    ﴾...نَُّصوًحا تَۡوَبةٗ  ٱ

  .)1(»اي خالصانه بكنيد... ديد و توبهران! به درگاه خدا برگاي مؤمن«
ابتدا خداوند بلندمرتبه مهلتي را براي توبه به مـا بخشـيده اسـت آن هـم     

مشـغول ثبـت اعمـال در     )2(»كـرام الكـاتبين  «دقيقاً زماني است قبل از آن كه 
ـَماِل «فرمايـد:   مـي  غمان شوند. رسول رحمت  پرونده لرَِيَْفـُع إِنَّ َصـاِحَب الشِّ

لَْقاَهـا، 
َ
الَْقلََم ِستَّ َساَخٍت َعِن الَْعْبِد الُْمْسلِِم الُْمْخِطئِ، فَإِْن نَِدَم وَاْسَتْغَفَر اَهللا ِمْنَهـا أ

اي كـه   فرشـته  –بدانيد كه همراه سـمت چـپ انسـان    « )3(»َوإِالَّ ُكتَِبْت وَاِحَدةً 
از بنده و مسلمان  )4(قلمش را شش ساعت  –كند  اعمال بد انسان را ثبت مي

دارد، اگر او پشيمان شده و از خداوند متعال طلـب بخشـش و    خطاكار برمي
  ».نويسد گذارد و گرنه يك گناه براي او مي استغفار كرد قلمش را مي

                                                            
  .٦٧٧تفسیر نور ص  -١
شـان ثبـت اعمـال و رفتـار و نّیـات(خیر) انسـان در  د کـه وظیفهکرام الکاتبین فرشتگانی هستن -٢

  باشد. های مخصوص می دیوان
قرار » حسن«روایت کرده اند. و آلبانی آن را » شعب اإلیمان«این حدیث را طبرانی و بیقهی در  -٣

  ).١٢٠٩داده است (سلسلة األحادیث الصحیحة 
ا آن که مدت انـدکی از شـب یـا روز باشـد احتمال دارد همین ساعت مشهور شبانه روز باشد ی -٤

  و فیض القدیر از مناوی).» سوع«(لسان العرب، ماده 
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 –اما مهلت بعدي، از زمان ثبت گناه تا قبل از فرا رسيدن اجـل انسـان   
  انسان ادامه دارد. –لحظه مرگ 

هـا امـروز ايـن اسـت كـه بـراي اهللا        ري از انسانمشكل و مصيبت بسيا
شـوند و شـبانه روز بـا انـواع گناهـان       عظمت، هيبت و شكوهي قائل نمي

بيني كه نزد خـودش بعضـي از    كنند! كسي را مي نافرماني و عصيانش را مي
كـردن يـا    گويد: نگاه شمارد و مثالً مي گناهان صغيره را كوچك و ناچيز مي

  دارد!ني) زيابيگانه چه اشكالي ( دن با نامحرم ودا دست
ها و مطالب حرام و نامشروع  كردن به عكس انسان امروز خود را با نگاه

كنـد تـا    هاي عشقي سرگرم مي ها و داستان هاي زمان در مجالت و مجموعه
بـودن عملـي يـا رفتـاري آگـاه       آنجا كه تعدادي از مردم آنگاه كـه از حـرام  

پرسند: گناه آن چه اندازه اسـت؟! آيـا از    توجهي مي شوند با تحقير و بي مي
  گناهان كبيره است يا صغيره؟!

حال كه با اين واقعيت آشنا شدي بين آن و اين دو روايـت را كـه امـام      
  كند مقايسه كن: در كتاب صحيحش نقل مي رحمه اهللابخاري 

روزي بـا   غخادم و صحابي بزرگوار رسـول خـدا    انس بن مالك 
دهيـد كـه در    شما امروز كارهايي را انجام مـي «يد: گو تعجب و شگفتي مي

باشد در حالي كـه مـا در زمـان     ارزشتر مي نظرتان از مويي هم نازكتر و كم
  ».دانستيم ها را عامل نابودي و هالكت خويش مي آن غرسول خدا 

در  غاين صحابي صادق و دانشمند رسـول اهللا   عبداهللا بن مسعود 
مؤمن گناهـانش را  «گويد:  در مقابل گناهان ميباره حالت مؤمنان و فاجران 

ترسـد   بيند كه گويا در زير كوهي عظيم نشسته است و هـرآن مـي   چنان مي
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كه آن كوه بر روي او سقوط كند. اما شخص فـاجر و بـدكار گناهـانش را    
گـذرد و بـا دسـت آن را از     اش مي بيند كه از جلوي بيني همانند مگسي مي

  ».د: دور شو)!گوي كند (و مي خود دور مي
تواننـد   نگارند، مي ارزش مي آيا آناني كه گناهان خويش را كوچك و بي

ميزان خطرات اين رفتارشـان را   غاالن با خواندن اين حديث رسول خدا
نُـوِب َكَمَثـِل َقـْوٍم «محاسبه كنند!  ُّ َراِت ا نُوِب، َفإِغََّما َمَثُل حُمَقَّ ُّ َراِت ا إِيَّاُكْم َوحُمَقَّ

 ُ نَْضُجوا بِِه ُخزْبَُهْم، َوإِنَّ نََزل
َ
َّ مَحَلُوا َما أ وا َنْطَن َواٍد، َفَجاَء َذا بُِعوٍد، وََجاَء َذا بُِعوٍد، َح

 َ نُوِب َم ُّ َراِت ا ِ رَِوايَـٍة: »بَِها َصـاِحُبَها ُيْهلِْكـهُ  يُؤَخذُ حُمَقَّ ـَراِت « َو اُكْم َوحُمَقَّ إِيَـّ
نُوِب، َفإِغَُّهنَّ جَيْتَ  ُّ َّ ُفْهلِْكَنهُ ا (از انجـام گناهـان كوچـك     )1(»ِمْعَن بَلَ الرَُّجِل َح

برحذر باشيد، زيرا مثال گناهان كوچك همانند داستان گروهي است كه در 
آورند تا آنقـدر   بياباني فرود آمده اند و كم كم قطعات كوچك چوب را مي

 –وبي بپزنـد  ها بـه خـ   هايشان را بر روي آتش آن جمع كنند كه بتوانند نان
را گناه  آنكه هرگاه گناهان كوچك محاسبه شوند صاحب  –اين را بدانيد 

  سازند).   نابود و هالك مي
شـدن بـا    يادآور شده اند كه گاهي گناهان صغيره به علت همـراه  علماء

بـه   ؛دانسـتن آن  ارزش شرمي و عدم توجه به آن و تـرس از خـدا و كـم    بي
گيـرد. بـدين خـاطر     ها قرار مـي  مرتبه آن شود يا در گناهان كبيره ملحق مي

اي با اصرار و تـداوم آن وجـود    است كه گفته شده است: هيچ گناه صغيره
  به .)2(اي هم با استغفار و بخشش از آن وجود ندارد ندارد و هيچ گناه كبيره

                                                            
  ).٢۶٨٧ – ٢٦٨٦این حدیث را امام احمد روایت کرده است (صحیح الجامع  -١
شـود و در اثـر نـدامت و  یعنی در اثر تکرار، گناه صغیره محو شـده و بـه گنـاه کبیـره تبـدیل می -٢

  شوند. هم گناهان کبیره محو شده و بخشیده میپشیمانی و استغفار 
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گوئيم: نگاه نكن به كوچكي گناه، اما بنگـر   كسي كه حالش چنين است مي
  كني. ي ميكه از چه كسي نافرمان

هاي صادق از آن بهـره   اين سخناني است كه اگر خداوند بخواهد انسان
كننــد و در  خواهنــد گرفــت، كســاني كــه احســاس گنــاه و كوتــاهي مــي 

شـان اصـرار نورزيـده و     شان سرگردان و آشفته نبوده و بـر باطـل   گمراهي
  كنند. پافشاري نمي

  ايمان دارند: هاي الهي اين سخنان براي كساني است كه به اين پيام
ٓ  ِعَباِديٓ  َنّبِئۡ ۞﴿ ّنِ

َ
نَا أ

َ
  ]۴٩[الحجر:    ﴾٤٩ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  أ

(اي پيغمبر) بندگان مرا آگاه كن كه من داراي گذشت زيـاد و مهـر فـراوان    «
هستم (در حق كساني كه توبـه بكننـد و ايمـان بياورنـد و كـار نيـك انجـام        

  .»دهند)
نَّ ﴿
َ
ِلمُ  اُب ٱۡلَعذَ  ُهوَ  َعَذاِب  َوأ

َ
  ]۵٠[الحجر:    ﴾٥٠ ٱۡل

ايمان) عذاب بسيار دردناكي است  و اين كه عذاب من (در حق سركشان بي«
  .)1(»هاي ديگر در برابرش عذاب نيست) (و عذاب

                                                            
  .٢٩٠تفسیر نور صفحه  -١



  
  
 

  كردن و عوامل تكميلي آن شرايط توبه

اي بسيار بزرگ و با عظمـت اسـت و داراي اشـارت و     كلمه توبه، كلمه
كنند كه فقـط   نه آنگونه است كه بسياري گمان مي باشد، مفاهيم عميقي مي

ذكر الفاظي بر زبان است و سپس باز تداوم و ادامه گناه! در اين پيـام الهـي   
  اندكي بينديش!

نِ ﴿
َ
ْ  َوأ ْ  ُثمَّ  َربَُّكمۡ  ٱۡسَتۡغفُِروا   ]٣[هود:   ﴾ إَِلۡهِ  تُوُبٓوا

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

باشـد. بـدين    اين را بدان كه هر كار بزرگي به ناچار نيازمند شرايطي مي
باشـد   شرايطي را كه برگرفته از آيات قرآن و سنت صحيح مـي علما سبب 

  ها است: ذكر كرده اند. اين موارد يادآوري تعدادي از آن
كشيدن و ترك آن. درنگ از گناه دست ل: بالفاصله و بياو  

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

چهارم: بازگرداندن حقـوق آنـاني كـه مـورد ظلـم واقـع شـده انـد يـا          
  درخواست بخشش و حاللي از آنان.

                                                            
  .٢٣٦ر نور صفحه یتفس -١
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  - اي نصـوح  د ديگـري را بـراي شـرايط توبـه    همچنين دانشمندان موار
ها را به همـراه مثـال    بيان داشته اند كه تعدادي از آن -صميمانه و صادقانه 

آوريم: اول: اين كه ترك گناه فقط براي اهللا باشد نه چيز ديگري، ماننـد:   مي
نداشتن توانايي بر انجام آن گناه يا بازگشت بـه آن حـالتي كـه قـبالً بـوده      

ناميـده   )1(م. بـه عنـوان مثـال: تائـب    ترس از زبان و سـخنان مـرد   است، يا
شود كسي كه گناه را به خـاطر مقـام و شـهرتش در بـين مـردم تـرك        نمي
  به خاطر آن گناه از شغل و كارش اخراج گردد. كند يا ممكن است مي

شود كسي كه گناه را به خـاطر بهداشـت و سـالمتي و     تائب ناميده نمي
كند. ماننـد كسـي كـه عمـل زنـا و       اش ترك مي حانينيروي جسماني و رو

كنـد يـا    كننده ترك مي هاي واگير كشنده و ناتوان فحشاء را به علت بيماري
  كند. آن كه اين عمل جسم و حافظه او را ضعيف و ناتوان مي

شود كسي كه دزدي و سرقت را به خاطر آن كه راهـي   تائب ناميده نمي
تواند گـاو صـندوقي    كند يا آن كه نمي ك مييابد تر براي نفوذ به منازل نمي

  ترسد. را باز كند و يا آن كه از نگهبان و پليس مي
شود كسي كه گرفتن رشوه را به خاطر ترس از آن كـه   تائب ناميده نمي

باشـد  ) دادن و گرفتن عمل رشوه(دهنده از گروه پيكار با ارتشاء  مبادا رشوه
  كند. ترك مي

خوردن و اعتياد به ترياك و سيگار  ه شرابشود كسي ك تائب ناميده نمي
شدنش تـرك   و ساير مواد مخدر را به خاطر فقر و عدم توان مالي يا مفلس

شود كسي كه از انجام عمـل گنـاهي كـه     كند. همچنين تائب ناميده نمي مي
                                                            

  کند. یکه توبه م یکس -١
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باشد، ماننـد دروغگـو آن    عاجز و ناتوان مي استاش  خارج از توان و اراده
دهد يـا   گفتن را از دست مي شود كه توان سخن ري ميهنگامي مبتال به بيما

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

اي جز پشيماني و ندامت ندارنـد و بايـد آرزوي    البته اين افراد باز چاره
شان خارج كنند و بر آنچه كه گذشته است تأسـف   از دلمعصيت و گناه را 

فرمـوده اسـت:    غو اندوه بخورند بدين سبب است كه رسـول رحمـت   
  ».باشد پشيماني خودش توبه مي«يعني  )1(»اجََّدُم توبةٌ «

اين را بدان كه خداوند شخص عاجز و ناتواني را كه آرزوي گنـاه دارد  
آورد.  ل آن گناه، پـايين مـي  عافاندازه  آورد مقامش را به و آن را به زبان مي

  اي! را نشنيده غآيا اين سخن رسول خدا
ْغَيا إِغََّما« ُّ ْرَبَعةِ  ا

َ
ُ  َرَزَقهُ  َقْبدٍ  َغَفٍر، ِأل  َوَيِصُل  َربَُّه، فِيهِ  َفتَّيِق  َفُهوَ  َوِعلًْما َماًال  ابَّ

ِ  َويَْعلَمُ  رمَِحَُه، فِيهِ  ا، فِيهِ  ِبَّ   َفَهَذا َحقًّ
َ
ُ  َرَزَقهُ  وََقْبدٌ  الَمَنازِِل، ْفَضلِ بِأ  َولَمْ  ِعلًْما ابَّ

نَّ  لَوْ  :َفُقوُل  ،اجِّيَّةِ  َصاِدُق  َفُهوَ  َماًال  يَْرُزْقهُ 
َ
 ،بِنِيَّتِهِ  َفُهوَ  ،فَُالنٍ  بَِعَملِ  لََعِملُْت  َماًال  يِل  أ

ْجُرُهَما
َ
ُ  َرَزَقهُ  وََقْبدٍ  َسَواٌء، َفأ ِ  يِف  خَيْبُِط وَ  ِعلًْما، ْقهُ يَْرزُ  َولَمْ  َماًال  ابَّ ِ  َال  ِعلْمٍ  بَِغرْيِ  َما

ِ  َفْعلَمُ  َوَال  رمَِحَُه، فِيهِ  يَِصُل  َوَال  َربَُّه، فِيهِ  َفتَّيِق  ا، فِيهِ  ِبَّ ْخَبِث  َفَهَذا َحقًّ
َ
 الَمَنازِِل، بِأ

ُ  يَْرُزْقهُ  لَمْ  وََقْبدٍ    لَوْ : َفُقوُل  َفُهوَ  ِعلًْما َوَال  َماًال  ابَّ
َ
 بَِعَملِ  فِيهِ  لََعِملُْت  َماًال  يِل  نَّ أ

  .)2(»...َسَواءٌ  َفِوْزُرُهَما ،بِنِيَّتِهِ  َفُهوَ  ،فَُالنٍ 

                                                            
 ).٦٨٠٢این روایت را امام احمد و ابن ماجه نقل کرده اند (صحیح الجامع -١

ح این روایت را امام احمد ذکـر کـرده اسـت و ترمـذی آن را صـحیح قـرار داده اسـت (صـحی -٢
 ).٩/  ١الترغیب و الترهیب 
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  جز اين نيست كه دنيا از آن چهار نفر است:«
و او نيـز بـه خـاطر     )1(اي كه خداوند به او ثروت و علم داده است  بنده

را به جـاي   )يارتباط خويشاوند(ترسد و صله رحم  آن از پروردگارش مي
داند كه خداوند در آن حقي  كند) و مي آورد (و حق نزديكانش را ادا مي مي

  ها قرار دارد. دارد، چنين فردي در باالترين و بهترين جايگاه
اي كه خداوند به او علم و دانش ارزاني داشته و امـا ثروتـي نـداده     بنده

اشـتم حتمـاً   د گويد: اگـر ثـروت مـي    است، ولي نيتش صادقانه است و مي
كـردم، پـس او نيـز براسـاس      همانند فالن شخص (عالم ثروتمند) عمل مي

نيتش محاسبه خواهد شد و پاداش اين دو فرد مساوي است. (اين شخص 
  ها قرار دارد). نيز در باالترين و بهترين جايگاه

اي كه خداوند به او ثروت داده، اما علـم و دانـش ارزانـي نداشـته      بنده
رود بـدون دانـش و آگـاهي و     وتش غرق شده و فرو مـي است، پس در ثر

بدون آن كه از پروردگارش در ارتباط با آن ترس و بيمـي داشـته باشـد، و    
آورد (حق نزديكانش را  را به جاي نمي –ارتباط خويشاوندي  –صله رحم 

حقـي دارد. بنـابراين،    -ثـروت   -داند كـه خـدا در آن    كند) و نمي ادا نمي
  ها قرار دارد. ترين جايگاه ترين و كثيف چنين فردي در پست

گويـد:   اي كه خداوند به او نه ثروت داده است و نه علمـي، و مـي   بنده
عمـل  » علـم  ثروتمنـد بـي  «داشتم حتماً همانند فالن شـخص   اگر ثروت مي

                                                            
دهد و توسط آن حقوق خـدا  علم در اینجا دانشی است که انسان حالل را از حرام تشخیص می -١

داند که ثروت و هرچیز دیگر در دسـت انسـان بـه عنـوان امانـت و  شناسد و می و دیگران را می
 باشد. (م).  آزمایش می
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كردم، او نيز براساس نيتش محاسبه خواهد شـد و ايـن دو فـرد در بـار      مي
ها  ترين جايگاه ترين و كثيف ز در پستگناه مساوي هستند. (اين شخص ني

  قرار دارد).
  هاي گناه را احساس كند. زشتي و زيان دوم:

اين بدان معنا است كه هنگام توبه صحيح و راستين امكان ندارد انسـان  
آورد احسـاس لـذت و شـادماني     آنگاه كه گناهان گذشتهايش را به ياد مـي 
  اي برايش تكرار شود. قعهوا كرده يا آرزو كند كه در آينده نيز چنين

د «و كتـاب  » الـداء والـدواء  «در كتاب  ابن قَيم جوزي رحمه اهللا ائـالفَو «
ها عبارتنـد   هاي زيادي را براي گناهان برشمرده است كه بخشي از آن زيان

  از:
وحشـت و تنهـايي درون جـان و     -2شدن از دانش و علـم.   محروم -1

     سسـتي و نـاتواني بـدن.    -4هـا.  سخت و دشوارشـدن كار  -3قلب انسان. 
  رفـتن خيـر و بركـت.     از بين -6شدن از اطاعت و فرمانبرداري.  محروم -5
زايـش و   -9حوصـلگي.   شـدن سـينه و بـي    تنـگ  -8شـدم توفيـق.    كم -7

شدن گناهكار نـزد   ارزش كم -11اعتياد به گناهان.  -10شدن گناهان.  افزون
نفـرين و لعنـت چهارپايـان بـر      -13شدنش نزد مـردم.   ارزش كم -12اهللا. 

      شـدن).  پوشـيدن لبـاس ذلـت و خـواري (خـوار و خفيـف       -14گناهكار. 
عـدم   -16بر قلب مهر خوردن و قرارگرفتن در نفرين ابدي و لعنت.  -15

گسترش فسـاد در خشـكي و دريـا و از     -17شدن و قبولي دعاها.  پذيرفته
پـذيرفتن و   پايـان  -19رفـتن شـرم و حيـا.     از بـين  -18رفـتن غيـرت.    بين

ايجـاد   -21هـا.   ها و باليـا و مصـيبت   فرود غم -20 ها. شدن نعمت برچيده



    

    خواهم توبه كنم اما!! مي      20 

افتـادن در اسـارت و    -22ترس و وحشت در قلـب نافرمـان و گناهكـار.    
عذاب دردناك و جاوداني  -24عاقبت به خير نشدن.  -23هاي شيطان.  دام

  آخرت.
دهد كـه بـه طـور     رار مياين شناخت بنده از گناهان او را در شرايطي ق

  كلي از هر گناهي دوري گزيند.
شـود از   هـا ذكـر مـي    ها به عواملي كه تعدادي از آن اما گروهي از انسان

  سازند: گناهي به گناهي ديگر روي آورده و خود را به نوعي ديگر آلوده مي
 تر است. پندارند كه آن گناه، جرم و كيفرش سبك مي

دهـد و شـهوت در آن    بيشتري نشـان مـي  نفس انسان به آن گناه تمايل 
 باشد. تر مي قوي

باشـد   تـر مـي   تـر و آسـان   شرايط براي انجام آن گناه از گناه قبلي فراهم
برخالف گناه و نافرماني كه نياز به آمـادگي و تجهيـزات دارد و اسـباب و    

 باشد. شرايط آن حاضر و فراهم و فراوان نمي

شوند و براي او جـدايي   ه ميزيرا دوستان و همنشينانش مرتكب آن گنا
 باشد. از آنان بسيار دشوار و ناگوار مي

و يارانش سـبب   گاهي گناه و نافرماني مشخص براي فرد در ميان دوستان
گردد، و براي او سخت خواهد بود كـه آن شـرايط    شهرت و مقام و پست مي

فشاري ظاهراً خوب را از دست بدهد. و بنابراين، در انجام آن گناه اصرار و پا
شـرارت،   و باندهاي ها كند. همانگونه كه اين اتفاق در ميان بعضي از گروه مي

ابـو «بـه عنـوان مثـال، روزي     آيـد.  قاچاق، تروريستي، فساد و تباهي پيش مي
شرم و گستاخ  شاعر زاهد و ناصح و واعظ، ابونُواس را كه شاعري بي» ةالَعَتاهی
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وائيش در عصيان سرزنش كرد، پر بود نصيحت كرده و به خاطر گستاخي و بي
  ابونُواس در جواب او اين ابيات را سرائيد:«اما 

  

  أتراني یـا عتـاهي
ـــي مفســـدا  أتران
ــــــــــك   بالنس

  

تارکـــــا تلـــــك 
ــــــــــي   الماله
  عند القوم جـاهي

  
  

هـا   آيا تو معتقدي اي ابو العتاهيه كه من اين رفتار و سرگرمي
  را رها كنم!

ات در نـزد قـوم   بيني مرا كـه بـا فاسـدگردانيدن عبـاد     آيا نمي
  باشم! داراي جاه و مقام مي

  بنده سريعاً توبه كند. سوم:
  باشد كه نياز به توبه دارد. زيرا تأخير در توبه خودش نوعي گناه مي

  اش و نقايص آن بترسد. از قبولي توبه چهارم:
اش پذيرفته شده و نسبت به رفتارش مغرور گـردد   قطعاً نپذيرد كه توبه
ذاب الهـي در امـان بدانـد! (زيـرا تنهـا زيانكـاران و       و خود را از مكر و ع

  بينند). كافران هستند كه خود را از عذاب الهي در امان مي
كردن آنچه كه از حقـوق الهـي از دسـت     آوردن و اصالح به جاي پنجم:

هـايي كـه در    رفته است. اگر برايش امكان داشته باشـد. ماننـد دادن زكـات   
ن صـدقاتي كـه از حقـوق نيازمنـدان و     گذشته پرداخت نكرده است و يا آ

  نزديكان نداده است.
مكان و محـل گنـاه را تـرك كنـد، هرگـاه احتمـال آن بـرود كـه          ششم:

  وجودش در آن محل سبب شود، براي بار ديگر در آن گناه و معصيت بيفتد.
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  كنند، ترك گويد. كساني را كه او را بر انجام گناه ياري مي هفتم:
از حديث قاتل صد نفر گرفته شده است كه در  (اين مورد و مورد قبلي

  هاي بعدي ماجراي آن خواهد آمد). فصل
  فرمايد:   پروردگار متعال مي

ٓءُ ﴿ َّ ِخ
َ
َّ  َعُدوٌّ  ِلَۡعٍض  َبۡعُضُهمۡ  يَۡوَمئِذِۢ  ٱۡل ِ    ]۶٧[الزخرف:   ﴾٦٧ ٱلُۡمتَّقِيَ  إ

ــتان در آن روز « ــد شــد، مگــر   –قيامــت  –دوس دشــمنان يكــديگر خواهن
  .)1(»رهيزكارانپ

دوستان بد در روز قيامت يكديگر را نفرين و لعنت خواهند كرد، بدين 
تو بايد از دوستان و رفيقان بد جدا شـوي و   –تائب  –كننده  سبب اي توبه

آنان را رها كني و دورشان بيندازي و با ايشان قطع ارتباط كني و شديداً از 
ناتوان بودي. و مبادا شـيطان   آنان برحذر باشي، اگر از دعوت آنان عاجز و

ها، بازگشت به  ها و فريب تو را در پناه خودش قرار دهد و با انواع وسوسه
نزد دوستان و رفقايت را برايت آراسته گرداند از باب اين كه بايـد دعـوت   

داني تو ضعيف هستي و تـوان مقابلـه و    را پذيرفت آن هم در حالي كه مي
نداري! در اينجا حاالت فراوانـي اسـت كـه     مقاومت در برابرشان و گناه را

شان بـا دوسـتان گذشـته مجـدداً بـه گنـاه و معصـيت         افراد به سبب رابطه
  افتند. مي

باشد، مانند  بردن اسباب حرام و مواد حرامي كه نزدش مي از بين هشتم:
هاي حرام (شراب و...)، مواد مخـدر (هـروئين، تريـاك، سـيگار،      نوشيدني

هاي سرگرمي و موسيقي (عود، نـي،   و ابزار و دستگاه تنباكو، حشيش و...)
                                                            

 .٥٨٩تفسیر نور، ص  -١
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هـاي   هـا و داسـتان   هاي حـرام و رمـان   گيتار و دوتار و...) و تصاوير و فيلم
كننده. اينچنين است كـه شكسـتن و    هاي تحريك عشقي و زشت و مجسمه
  ها الزم و ضروري است. نابودساختن و سوزاندن آن

آسـتانه راه راسـت و مسـتقيم     كـه در  –اي  كننـده  توبـه  –تائبي  مسأله:
هـاي   خواهد در اين راه استقامت بـورزد بايـد تمـامي لبـاس     باشد. و مي مي

جاهليتي كه بر تن داشته است، بيرون آورد. (خود را از رفتارها و ابزارهاي 
هايي وجـود دارد كـه افـراد تائـب بـه       چه بسيار داستان جاهلي رها سازد).

م در نزدشـان از توبـه كنـار كشـيده و     خاطر وجود اين مواد و وسايل حـرا 
با سر درگمي و ضاللت سقوط كـرده انـد. (از خداونـد بخشـنده و      مجدداً

  طلبيم). مهربان پايداري و استقامت را عاجزانه مي
پيكار با نفـس   دوستان صالح و خيرخواهي برگزيند تا او را در اين نهم:

را بگيرنـد و بسـيار   اين دوستان بايد جاي دوستان بد  و شيطان ياري كنند.
بر شركت در حلقات ذكر الهـي و مجـالس علـم حـريص باشـد و تمـامي       
اوقاتش را با امور مفيد و سودمند پر كند تا آن كه مبادا شيطان وقت خـالي  

  اش بيندازد. را پيدا كرده و او را به ياد گذشته
به جسم و بدنش توجه كند، بدني كه آن را بـا اعمـال و رفتـار و     دهم:
حرام و نامشروع پرورش داده است. بنابراين، بايد تمامي توانش را  خوراك

در راه اطاعت و فرمانبرداري از خدا قرار دهد و بكوشـد تـا روزي حـالل    
به دست آورد كه با آن بتواند گوشت، پوسـت و خـون پـاك را جـايگزين     

  پيكر پرورش يافته در حرامش بكند.
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و قبل از  )لحظه احتضار(رگتوبه بايد قبل از خرخركردن دم م يازدهم:
  طلوع خورشيد از مغرب باشد.

آن صدايي است كه هنگام پرواز و خروج روح از  )غرغره (گرخرخرم
شود. در اينجا منظور آن است كه توبه بايـد قبـل از    بدن در حلق ايجاد مي

 غو قيامت كبري باشد. رسـول رحمـت    –مرگ انسان  –قيامت صغري 
نْ  َقْبـَل  اهللاِ  إىَِل  تَـاَب  َمـنْ «فرمايد:  در اين موارد مي

َ
 )1(»ِمْنـهُ  اهللاُ  َقبِـَل  ،ُفَغْرَغـرَ  أ

هركس قبل از آن كه به حالت احتضار بيفتد و نفسش به غرغره بيفتد توبه «
  ».پذيرد اش را مي كند، خداوند متعال توبه

نْ  َقْبَل  تَاَب  َمنْ «
َ
ْمُس  َيْطلُعَ  أ هركس قبـل  « )2(»ْيهِ َعلَ  اهللاُ  تَاَب  َمْغِربَِها، ِمنْ  الشَّ

توبـه كنـد و بـه     –قيامت كبري  –از آن كه خورشيد از مغربش طلوع كند 
خداي روي آورد خداوند متعال نيز توبه او را پذيرفته و به او روي خواهد 

  ».آورد

                                                            
 ).٦١٣٢آن را روایت کرده اند (صحیح الجامع  امام احمد و ترمذی -١
 این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. -٢



  
  
 

  اي بسيار بزرگ! توبه

 غهاي كاروان اول اين امت، صحابه رسول اهللا  هايي از توبه در اينجا نمونه
  ريم.آو را مي

 غنزد رسول رحمـت   »ماعز بن مالك أسلمي«كند كه  نقل مي بريده 
اي رسول خدا! من بر خويشتن ستم كرده و مرتكب عمـل زنـا    آمد و گفت:

حد شرعي را بر مـن   –خواهم مرا پاك گرداني  ام، حال مي شده –فحشاء  –
ـ  او را بازگرداند. غولي ايشان  –اجرا كني  زد آن فرداي آن روز مجدداً به ن
ام ايـن   رفت و گفت: اي رسول خدا! من مرتكب عمل زنا شده غحضرت 

بـه نـزد قـومش     غبار نيز او را براي بار دوم برگرداند. پس رسول رحمت 
كسي را فرستاد و پرسيد: (آيا او از نظر عقلي داراي مشكلي است؟ و يـا آيـا   

  پذيريد؟) شما سخنان او را نمي
ي و عقل كامل نديده ايم و او را از افـراد  گفتند: ما از او چيزي جز داناي

 غبراي بـار سـوم نـزد آن حضـرت     » ماعز«بينيم.  صالح و نيكوكارمان مي
باز به سوي قومش كسي را فرستادند و از احـواالتش سـؤال كردنـد،     آمد،

ولي آنان خبر دادند كه موردي را در او مشاهده نكرده اند و آسيبي هم بـه  
و حفـر  اي بار چهارم آمد. گودالي بـراي ا كه برعقلش نرسيده است. زماني 

سنگسار شـود و سنگسـار    –فرمان داد تا رجم  غشد، سپس رسول خدا 
  ».شد
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آمد و گفت: (اي رسول خـدا! مـن   » ةغامدي«گويد: زني به نام  در ادامه مي
او را بازگرداند، فردا  غام، مرا پاك گردانيد. ولي ايشان  مرتكب عمل زنا شده

گردانيد،  گردانيد؟ شايد مرا باز مي اي رسول خدا! چرا مرا برمي كه شد، گفت:
 –حاملـه   –را بازگردانيديـد، سـوگند بـه خـدا! بـاردار      » مـاعز «همانگونه كه 

نه، اما برو تا زماني كه فرزندت را به دنيا «فرمود:  غباشم، رسول رحمت  مي
را در حـالي كـه   گويد: زماني كه فرزندش را به دنيا آورد، نوزادش  مي». آوري

اي پيچيده بود آورد و گفت: او را بـه دنيـا آوردم، ولـي بـاز رسـول       در پارچه
زماني كه ». خورد، شير بده فرمود: برو و او را تا زماني كه شير مي غرحمت 

پسرش را از شير بازكرد كودك را در حالي تكه ناني در دسـتش بـود آورد و   
ام و  اآلن از شير بـازش گرفتـه  اين فرزندم است كه  غگفت: اي رسول خدا 

كودك را به يكـي از مـردان مسـلمان سـپرد سـپس       غخورد، ايشان  غذا مي
اش كنـده شـد و بـه مـردم فرمـان داد و       فرمان داد و گودالي براي او تا سـينه 

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

دشنام او را شنيد و در جواب فرمـود: (كمـي درنـگ كـن      غداد. پيامبر خدا
دست اوسـت، آن زن چنـان    خالد! و عجله نكن! سوگند به كسي كه جانم در

گيـرد   اي كرد كه اگر مأمور مالياتي كه به زور و ستم از مـردم خـراج مـي    توبه
فرمـان داد   غسپس رسول خدا  )1(شد) يده ميكرد حتماً بخش آنگونه توبه مي

  ».و بر او نماز خواند و دفن گرديد

                                                            
 این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. -١
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گفـت: اي رسـول خـدا! او را     در روايتي آمده است كه عمر فاروق 
 غخواني، ولي رسـول رحمـت    كني آنگاه نماز هم بر وي مي سنگسار مي

ْهـلِ  ِمنْ  َسْبِعنيَ  َننْيَ  قُِسَمْت  لَوْ  تَْوَبةً  تَابَْت  لََقدْ «فرمود: 
َ
 َوَهـْل  َوِسـَعْتُهْم، الَْمِديَنـةِ  أ

ْفَضَل  َشيًْئا وََجْدَت 
َ
نْ  ِمنْ  أ

َ
ِ  بَِنْفِسَها َجاَدْت  أ وََجلَّ  بَّ به راستي كه او چنان « )1(»َعزَّ

اي كرده است كه اگر ميان هفتـاد تـن از سـاكنان شـهر مدينـه تقسـيم        توبه
آيا تـو  » اي عمر«د. دا كرد و تحت پوشش قرار مي شد آنان را كفايت مي مي

يابي كه كسي تمام وجـودش را بـه خداونـد     تر از اين مي چيزي با فضيلت
  ».بلندمرتبه و با عظمت ببخشد و تقديم كند

                                                            
 ).٣٢۵/  ٧این روایت عبدالرزاق در کتابش آورده است. ( -١



  
  
 

  كند توبه تمامي گناهان ماقبل را از بين برده و پاك مي

خواهم توبه كنم، ولي چه چيزي براي من  مي ممكن است كسي بگويد:
كند، آنگاه كه توبه كـنم در حـالي    را تضمين ميبخشش و مغفرت خداوند 

كه من رغبت بسياري به روش و راه مستقيم و حق دارم و با توجه به ايـن  
شود و اگر بدانم كه خداوند مرا  كه احساس شك و دودلي در من ايجاد مي

  كنم؟! بخشايد، حتماً توبه مي مي
ت همـان  گـذر درسـ   گويم: آنچه كه در احساس و درون تو مي به او مي

هايي قبل از تـو، همچـون صـحابه بزرگـوار      چيزي است كه در جان انسان
  گذشته است. غرسول خدا 

اگر در اين دو روايت بـا يقـين بيندشـي، حتمـاً آنچـه كـه در درونـت        
  ».اگر خداوند بخواهد«گذرد از بين خواهد رفت.  مي

را از  شدن عمرو بـن العـاص   امام مسلم داستان مسلمان روايت اول:
  كند: زبان خودش اينچنين نقل مي

زماني كه پروردگار، اسالم را در قلبم عزيـز و محبـوب گردانيـد، نـزد     «
آمدم و گفتم: دستت را بده تا با تـو بيعـت كـنم، ايشـان دسـت       غپيامبر 
فرمودنـد:   غنمودم، پيامبر  شان را دراز كرد آنگاه من دستم را جمع راست

  (تو را اي عمرو چه شده است؟).
فرمـود: چـه شـرطي؟ گفـتم: شـرطم       خواهم شرطي بگـذارم.  : ميگفتم

َما«اينست كه بخشيده شوم، فرمود: 
َ
نَّ  َعلِْمَت يَا َقْمرو أ

َ
ِْسَالمَ  أ

ْ
 اَكنَ  َمـا َفْهِدمُ  اإل
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نَّ  َقْبلَُه؟
َ
نَّ  َقْبلََها؟ اَكنَ  َما َيْهِدمُ  الِْهْجَرةَ  وَأ

َ
َجَّ  وَأ آيـا  « يعني: »َقْبلَُه؟ اَكنَ  َما َفْهِدمُ  احلْ

اي عمرو كه اسالم هرآنچه را كه قبـل از آن اسـت نـابود و پـاك      داني نمي
كنـد و   باشـد نـابود و پـاك مـي     كند و هجرت آنچه را كه قبل از آن مي مي

  ».كند باشد محو و نابود مي همچنين حج هم هرآنچه قبل از آن مي
كنـد كـه    روايـت مـي   بامام مسلم از عبداهللا بن عباس روايت دوم:

ي از مشركان كه كشتار بسيار كرده و به كثرت مرتكب زنا و فحشـاء  تعداد
گويي و به سوي  آمده و گفتند: آنچه كه مي غشده بودند، نزد رسول خدا 

دادي كـه   كني بسيار نيكو و خوب است، كاش به ما خير مـي  آن دعوت مي
  تل و زنا و... انجام داده ايم چيست؟!قكفاره آنچه از 

    قرآن نازل شدند:در جواب، اين آيات 
ِينَ ﴿ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ  َوٱلَّ َّ َ  َءاَخرَ  إَِلًٰها ٱ ُ  َحرَّمَ  ٱلَِّت  ٱلَّۡفَس  َيۡقُتلُونَ  َو َّ  ٱ
 َّ ِ َ  بِٱۡلَقِّ  إ ثَاٗما يَۡلقَ  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَۚ  َو

َ
    ]۶٨[الفرقان:    ﴾٦٨ أ

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

  .)1(»خورد دشوار برمي» كيفري«و هركس چنين كند به 
ِينَ  َيٰعَِبادِيَ  قُۡل ۞﴿و به دنبالش اين آيه نازل شد:  ْ  ٱلَّ فُوا ۡسَ

َ
ٰٓ  أ َ نُفِسـِهمۡ  َ

َ
 أ

 َ  ْ ِ  رَّۡحَةِ  نمِ  َتۡقَنُطوا َّ   ]۵٣[الزمر:   ﴾ٱ
(اي پيامبر! از سوي من) بگو: اي بندگاني كه بر خود اسراف كـرده ايـد، از   «

  .)2(»رحمت خدا نااميد نشويد...

                                                            
 .۴۶۴کریم از استاد مسعود انصاری صفحه  برگرفته شده از ترجمه قرآن -١
 .٣۶۶کریم، از استاد انصاری صفحه  نترجمه قرآ -٢



  
  
 

  بخشد؟ آيا خداوند متعال مرا مي

خواهم توبه كنم امـا گناهـانم بسـيار زيـاد اسـت       گويي، مي * گاهي مي
، مگـر آن كـه در   امفرو گذار نكردهعمل فحشاء و زشتي طوري كه از هيچ 

رسيده يا ام و حتي گناهي كه به خيالت  ور شده و آن را انجام داده آن غوطه
دانم آيا ممكن است خداوند آنچـه   ام، نمي شدهمرتكب  را رسيده باشد، آنن

  ام ببخشايد يا نه؟! را كه در آن ساليان طوالني انجام داده
: ايـن تنهـا مشـكل تـو نيسـت، بلكـه       گويم اي برادر بزرگوار! به تو مي

خواهند توبه كننـد. برايـت مثـالي از     مشكل بسياري از كساني است كه مي
آورم كه يك بـار سـؤالي را اينگونـه مطـرح كـرد، او از ابتـداي        جواني مي

نوجواني شروع به انجام و ارتكاب گناه كرده تا جـايي كـه در سـن هفـده     
ال زشت و فواحش از انواع صـغيره  سالگي داراي پرونده طوالني پر از اعم

و كبيره بوده است و به افراد زيادي از كوچك و بزرگ تجاوز كرده، حتـي  
يك بار دختر خردسالي را مورد تجاوز قرار داده و بارها و بارها نيـز دزدي  

گويد كه بـه سـوي اهللا متعـال روي آورده و     و سرقت كرده است، حال مي
خـوانم و   ها عبادت كرده و نماز تهجد مي ام، و در بعضي از شب توبه كرده

گيرم و هـر صـبح بعـد از نمـاز فجـر       روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي
ام پذيرفته خواهد شد؟ (آيا براي مـن امكـان توبـه     توبه آيا خوانم، قرآن مي

  وجود دارد؟!)
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در فهم و اجراي احكام و شناخت  اصلي ما مسلمانانمرجع و منبع 
 غها، كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  و برخورد با آنحالل و حل مشكالت 

كنيم. لذا  است و در هر حالتي ابتدا به اين دو ريسمان الهي رجوع مي
  بينيم: اندازيم اين پيام الهي را مي كريم نگاهي ميهنگامي كه به قرآن

ِينَ ۞قُۡل َيٰعَِباِدَي ﴿ َ َتۡقَنُطواْ  ٱلَّ نُفِسِهۡم 
َ
ٰٓ أ َ َ فُواْ  ۡسَ

َ
ِۚ ِمن رَّۡحَةِ أ َّ َ إِنَّ  ٱ َّ  ٱ

نُوَب َيۡغفُِر  ۚ إِنَّهُ  ٱلُّ ْ  ٥٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥَجِيًعا نِيُبٓوا
َ
ۡسلُِمواْ  َوأ

َ
ٰ َرّبُِكۡم َوأ َ ِ إ

تَِيُكُم  ۥَلُ 
ۡ
ن يَأ
َ
وَن  ٱۡلَعَذاُب ِمن َقۡبِل أ َ تُنَصُ   ]۵۴ – ۵٣[الزمر:    ﴾٥٤ُثمَّ 

وي من) بگو: كه اي بندگاني كه بر خود اسراف كرده ايـد،  (اي پيامبر! از س«
بخشـد.   گناهان را مـي  يهاز رحمت خدا نااميد نشويد. به راستي خداوند هم

و پـيش از آن  » بسيار بخشنده و مهربان است«اوست آمرزگار مهربان  بيگمان
كه عذاب به شما رسد، آنگاه ياري نيابيد به سوي پروردگارتان بازآييـد و در  

  .»برابر او تسليم شويد
اين جوابي دقيق و روشن براي آن مشكل مطرح شده اسـت و آنچنـان   

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

  .)1(باشد مي
  باشد. شدن گناهان مي ناشي از بدبيني و عدم گمان تائب در پاك رابعاً:

                                                            
 باشد. رجاء عبارت از امید داشتن به رحمت الهی می -١
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  دهيم. ميحال به هركدام از موارد چهارگانه گذشته جداگانه جواب 
  كند: شدن آن، اين پيام الهي كفايت مي در روشن اما مورد اول:

ءٖ  ُكَّ  وَِسَعۡت  َورَۡحَِت ﴿    ]١۵۶[األعراف:    ﴾َشۡ
  .)1(»رحمت من همه چيز را فرا گرفته است«

  حديث صحيح قدسي كافي است: اما براي مورد دوم
ِّ ُذو قُـدْ « َ

: َمْن َعلَِم ك ُ، َوَال َقاَل اُهللا َعزَّ وََجلَّ َ نُـوِب َلَفـْرُت  ُّ َرٍة بَلَ َمْغِفـَرةِ ا
ِ َشيًْئا بَايِل َما لَْم يرُْشِْك 

ُ
گويد: هركس نظـر و عملـش    خداوند متعال مي« )2(»أ

در باره من چنين باشد كه توانـايي بخشـيدن تمـامي گناهـان را دارم، او را     
ه با من كسي را خواهم بخشيد و برايم اصالً مهم نخواهد بود به شرط آن ك

شريك نگرداند (يعني به من شرك نياورد) ايـن واقعـه مربـوط بـه زمـاني      
  كند. شود كه بنده پروردگارش را در سرا اخت مالقات مي مي

اين مورد را نيز اين حديث بـا عظمـت قدسـي جـواب      اما مورد سوم:
  دهد: مي

بَايِل، يَا ِمنْ ْرُت لََك بَلَ َما اَكَن إِنََّك َما َدَعْوتيَِن َورََجْوتيَِن َلفَ  ،يَا اْنَن آَدمَ «
ُ
َك َوَال أ

بَايِل، يَا اْنَن 
ُ
َماءِ ُعمَّ اْسَتْغَفْرتيَِن َلَفْرُت لََك، َوَال أ اْنَن آَدَم لَْو بَلََغْت ُذنُوُبَك َقَناَن السَّ

نََّك  آَدَم إِنََّك لَوْ 
َ
ْرِض َخَطايَا ُعمَّ لَِقيتيَِن  ك

َ
تَيَْتيِن بُِقَراِب األ

َ
تَيُْتـَك أ

َ
ِ َشـيًْئا َأل َال ترُْشُِك 

اي فرزند آدم، تا زماني كه مرا به فرياد بخواني و بـه مـن   « )3(»بُِقَرابَِها َمْغِفَرةً 
ايـن عمـل    بخشـايمت و بـرايم   اميد داشته باشي، هرچه كه بر آن باشي مي

                                                            
 ترجمه قرآن از مسعود انصاری. -١
  ).۴٣٣٠این حدیث را طبرانی در معجم کبیر و حاکم روایت کرده اند (صحیح الجامع  -٢
 این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است. -٣
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مهم نيست. اي فرزند آدم، اگر تو به نزدم به اندازه وسعت و پهنـاي زمـين   
اه و خطا بياوري و با من مالقات كني در حالي كه برايم شريكي قـرار  اشتب
اي) من نيز به نزد تو خواهم آمـد در حـالي    اي (به من شرك نورزيده نداده

  ».خطاهايت، بخشش و مغفرت به همراه دارم يهكه به همان انداز
كـافي   در جـواب آن  غاين حديث رسـول رحمـت    اما مورد چهارم:

نب كمن ال ذنب  احكائب من«است.  كننده از گنـاه هماننـد كسـي     توبه )1(»ا
  ».باشد ندارد. (پرونده اعمالش از گناه خالي مي است كه هيچ گناهي

* در اينجا به تمام كساني كه برايشان دشوار است كه خداونـد گناهـان   
شان را ببخشايد اين حديث صحيح (حديث قاتـل صـد    و فسادهاي فراوان
  كنيم. نفر) را تقديم مي

                                                            
  ).٣٠٠٨جه روایت کرده است (صحیح الجامع این حدیث را ابن ما - ١



  
  
 

   توبه قاتل صد نفر

روايـت   غاز پيامبر خـدا   ابوسعيد سعد بن مالك بن سنان خدري 
  كند كه فرمودند: مي

) نودونه نفر را كشـته بـود، او   99روزگاران قبل از شما مردي بود كه («
را به او معرفي  )1(ترين شخص زمين سئوال كرد، راهبي ترين و عالم از آگاه
) نودونـه انسـان را كشـته اسـت، آيـا      99ت كـه ( نزدش رفت و گف كردند.

گفت: نـه، آن راهـب را   » شود؟ اش پذيرفته مي آيا توبه«تواند توبه كند؟  مي
  هايش را به صد نفر رساند. نيز كشت و با قتل او آمار قتل

تـرين فـرد آن روزگـار بـه جسـتجو       تـرين و عـالم   مجدداً به دنبال آگاه
عرفي كردند. به آن دانشـمند گفـت كـه    پرداخت، دانشمند آگاهي را به او م

توانـد توبـه كنـد؟ او گفـت: بلـه،       تاكنون صد تن را كشته اسـت، آيـا مـي   
تواند بين  تو و توبه فاصله انداخته و مـانع شـود،    تواني)، چه كسي مي (مي

(سپس به آن مرد گفت:) به سوي فالن سرزمين برو، زيرا در آنجا مردماني 
كنند و تو، به همـراه آنـان اهللا را    ا پرستش ميخداوند يكتا ر هستند كه فقط

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

                                                            
شود که بیشتر اهل عبادت هسـتند  راهب = تارک دنیا، دیرنشین (معموًال به افراد عابدی گفته می -١

 تا علم و دانش).
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مرد تائب حركت كرد تا به نيمه راه رسيد ولـي مـرگش فـرا رسـيد. در     
ان عـذاب در مـورد او بـه اخـتالف     اين حالت فرشتگان رحمت و فرشـتگ 

پرداختند. فرشتگان رحمت گفتند: او آمده در حالي كه قلباً توبه كرده بـود  
  و روي به سوي اهللا تعالي داشت.

  فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز هيچ عمل خيري انجام نداده است.
اي در سيماي انسان به نزدشان آمـد، او را در ميـان    در اين لحظه فرشته

اي را كـه در بـين دو    ن به قضاوت نشاندند. آن فرشته گفت: فاصلهخودشا
تـر بـود او از    سرزمين طي كرده است مقايسه كنيد. به هرطرف كه نزديـك 

تـر بـود از آن    اش نزديـك  آنجا خواهد بود. (يعني اگـر بـه سـرزمين اولـي    
تـر بـود از آن    باشـد و اگـر بـه سـرزمين دوم نزديـك      فرشتگان عذاب مـي 

باشد). مقايسه كردند ديدنـد بـه سـرزميني كـه قصـد       حمت ميفرشتگان ر
تر است، پس فرشتگان رحمت او را دربـر   هجرت به آنجا را داشته نزديك

  .)1(»گرفتند
بـه آن روسـتاي صـالحان بـه     «در روايت صحيح ديگري آمده است كه 

  ».تر بود پس از اهالي آنجا محسوب شد يك وجب نزديك يهانداز
خداوند بخشاينده به «حيح ديگري آمده است كه همچنين در روايت ص

آن سرزمين گفت: دور شو و به اين سرزمين (صالحان) گفت: نزديك شو، 
سپس گفت: بين آن دو سرزمين را مقايسه كنيد، در اين لحظه ديدند كه به 

تر است. بنابراين، پروردگار  يك وجب نزديك يهسرزمين صالحان به انداز
  ».غفرت خويش قرار داداو را بخشيد و مورد م

                                                            
 متفق علیه، یعنی این حدیث را امام بخاری و امام مسلم رحمهما الله هردو روایت کرده اند. -١
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توانـد ميـان او و    بله، چه كسـي مـي  « »احكَّْوَبِة!!! َوَبنْيَ  بَيَْنهُ  حَيُوُل  َوَمنْ  َغَعْم،«
  ».توبه فاصله بيندازد!!!
تر از ايـن   تر و عظيم خواهي توبه كني، آيا گناهي بزرگ اي كسي كه مي

ي؟! ديگـر  بينـ  آورد، مي اش را پذيرفت و به او روي مردي كه خداوند توبه
  نااميدي و يأس براي چه؟!

تر است. كمـي در ايـن آيـة قـرآن      برادر مسلمانم! كار از اين هم بزرگ
  بينديش و تأمل كن.

ِينَ ﴿ ِ َ يَۡدُعوَن َمَع  َوٱلَّ َّ َ َيۡقُتلُوَن  ٱ َم  ٱلَِّت  ٱلَّۡفَس إَِلًٰها َءاَخَر َو ُ َحرَّ َّ  ٱ
 ِ  ب
َّ ِ َ يَۡزنُونَۚ  ٱۡلَقِّ إ ثَاٗما  َو

َ
يَۡوَم  ٱۡلَعَذاُب َلُ  يَُضَٰعۡف  ٦٨َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ

َّ  ٦٩ُمَهانًا  ۦَوَيۡخُلۡ فِيهِ  ٱۡلقَِيَٰمةِ  ِ ٗ َصٰلِٗحا  إ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَم
ُل  ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ

ُ
ُ فَأ َّ ُ اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ َوَكَن  َٔ َسّيِ  ٱ َّ     ﴾٧٠رَِّحيٗما  َغُفوٗرا ٱ

  ]٧٠ – ۶٨[الفرقان:   
و آنان كه با خداوند معبودي ديگر را (به  »بندگان خداوند رحمان آنند كه...«

خوانند و جاني را كه خداوند (كشتنش) را حرام كرده است جـز   نيايش) نمي
كنند. و هركس چنين كنـد بـه (كيفـري) دشـوار      كشند و زنا نمي به حق نمي

امت عذاب برايش دوچندان شـود و در آنجـا خـوار (و    خورد * روز قي برمي
زبون) و جاودان ماند * مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسـته  

كنـد و   ها تبديل مي هايشان را به نيكي انجام دهد، پس اينانند كه خداوند بدي
  .)1(»مهربان است يهخداوند آمرزند

  يك لحظه در اين پيام دقت كن:

                                                            
 .٣٦٦صاری صفحه ترجمه قرآن از مسعود ان -١
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ْوَلٰٓ  ﴿
ُ
ُل  ئَِك فَأ ُ  ُيَبّدِ َّ   ]٧٠[الفرقان:   ﴾َحَسَنٰٖت  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ٱ

هـا و   كنند كساني هسـتند كـه خداونـد عينـاً بـدي      بله آناني كه توبه مي
كنـد. آري، ايـن آيـه بـه      ها و حسنات تبديل مي هايشان را به نيكي بدكاري

گويند:  يمعلماء دهد.  هاي بيكران و عظيم اهللا را به تو نشان مي خوبي فضل
  باشد: تبديل در اينجا دو نوع مي

ماننـد تبـديل    ؛: تبديل صفات بد و زشت به صفات نيكـو و حسـنه  اول
شرك به ايمان، زنا به پاكدامني و عفت، دروغ به راستي و صداقت، خيانت 

  به امانتداري و به همين صورت.
هايي كه انجام داده بـه حسـنات و    ها و زشتكاري كردن بدي : تبديلدوم

ُل ﴿ نيكي در روز قيامت. در اين آيه مجـدداً تأمـل كـن    ُ  ُيَبـّدِ َّ  اتِِهمۡ  َٔ َسـّيِ  ٱ
در اينجا نگفته است به جاي هر بدي يك نيكي و حسـنه بلكـه    ﴾َحَسَنٰٖت 

ممكن است كمتر يـا مسـاوي يـا بيشـتر در كميـت يـا كيفيـت (تعـداد و         
اش  ن توبـه بود چگونگي) باشد. و اين براساس ميزان صداقت تائب و كامل

 بينـي؟  تر از ايـن فضـل مـي    باشد. بنابراين، آيا فضلي بزرگتر و باعظمت مي
براي شـرح ايـن بخشـش و كـرم الهـي بـه ايـن حـديث زيبـا نگـاه كـن:            

كنـد كـه بـه نـزد      نقل مي »از ابوطويل شطب ممدود«عبدالرحمن بن جيبر «
اي كــه  پيرمــرد خميــده« -آمــده  يديگــر روايــتدر و ( –آمــد غپيــامبر

وهايش بر روي چشمانش افتاده بود در حالي كه بر چوب دسـتي تكيـه   ابر
ي اقرار گرفت) و گفت: نظر و ر غداده بود آمد تا در برابر پيامبر رحمت 

هـا را   شما در باره مردي كه تمامي گناهان را انجام داده و هيچ چيزي از آن
در ترك نكرده است و از گناه صغيره و كبيره هم نگذشته است چيسـت؟! ( 
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روايتي ديگر آمده اسـت: هـيچ گنـاهي را نگذاشـته مگـر آن كـه آن را بـا        
دستانش انجام داده و چيده است، آنچنان كه اگـر در بـين تمـامي سـاكنان     

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

  اي؟) فرمود: (آيا اسالم آورده غپيامبر رحمت 
دهـم و ايـن كـه تـو      شريكي اهللا شهادت مـي  فت: من به يگانگي و بيگ

  رسول خداوند هستي.
َرْيَاِت، َيْفَعُل «فرمود:  غرسول خدا  يَِّئاِت، َوَيرْتُكُ  اخلْ ُ  َفَيْجَعلُُهنَّ  السَّ  لَـَك  ابَّ

ها را رها كن، خداونـد تمـام آن    (اعمال خير انجام بده و بدي »لُكَُّهنَّ  َخرْيَاٍت 
  دهد). ا را برايت خير و نيكي قرار ميه بدي

  كند؟ ها و فسادهايم را هم تبديل مي آن مرد گفت: آيا فريبكاري
  فرمود: بله. غرسول خدا 

. )1(گفت تا از نظرها پنهان شد پيرمرد گفت: اهللا اكبر و همچنان تكبير مي
ممكن است تائب سؤال كند و بگويد: زمـاني كـه گمـراه بـودم و      در اينجا
خواندم در حالي كه از دين و امت اسالمي خارج بودم، بعضـي از   مينماز ن

                                                            
نیز به همینگونه روایـت کـرده اسـت، » بزاز«گوید: آن را طبرانی روایت کرده است و  هیثمی می -١

ثقـه اسـت بقیـه همگـی صـحیح هسـتند. » کـه«راویان بزار غیر از محمد بـن هـارون نشـیطه 
 ١١٣/  ٤گوید: اسناد آن قوی و جید است  می«). منذری در الترغیب والترهیب ١/٣٦(المجمع 

ترجمـة  –شـرح حـال  ١٤٩/  ٤گوید: او بر شرط صحیح است ( می» اإلصابة«و ابن حجر در 
 شطب).
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هـا همچنـان بـراي مـن بعـد از       دادم آيا ثواب آن اعمال صالحه را انجام مي
  رود؟! شود يا برباد رفته و از بين مي توبه محسوب مي

  به اين جواب با دقت بنگر:
ده است كه به او خبر دا» حكيم بن حزام«گويد كه  مي عروه بن زبير«

گفتم: اي رسول خدا! نظر شما در اين باره چيسـت كـه    غبه رسول خدا 
كردم و صله رحم را به جـاي   دادم، غالم آزاد مي من در جاهليت صدقه مي

  شود؟ ها برايم اآلن اجر و پاداش محسوب مي آوردم آيا آن مي
  فرمود: غرسول رحمت 

ْسلَْمَت «
َ
ْسلَْفَت  َما بَلَ  أ

َ
  )1(»َخرْيٍ  ِمنْ  أ

  ».اي مسلمان شدي به سبب آنچه كه از خير پيش از اين انجام داده«

                                                            
 این حدیث را امام بخاری  روایت کرده است. -١



  
  
 

  هرگاه گناه كردم چه كنم؟

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

  كشيدن از گناه انجام داد: ستشايسته است دو كار بعد از د جواب:
پشيماني قلبي و تصميم جدي بر عدم تكرار گناه. ايـن حالـت در    اول:

  شود. نتيجه خوف از اهللا در انسان ايجاد مي
حه گوناگون انجام دهـد  الاعضاء و جوارح بدن اعمال حسنه و ص دوم:

كنـد كـه از    روايت مـي  ها نماز توبه است. حضرت ابوبكر كه يكي از آن
 َفُقـومُ  ُعـمَّ  َذْغًبـا، يُـْذنُِب  رَُجـٍل  ِمـنْ  َمـا«فرمودند:  شنيدم كه مي غل خدارسو

ُر، َعْتني)، ُعمَّ  َفَيَتَطهَّ
ْ
، يَْسَتْغِفرُ  ُعمَّ  يَُصيلِّ (َرك َ ُ  َلَفرَ  إِالَّ  ابَّ ُ  ابَّ جز اين نيست « )1(»َ

گـردد سـپس برخيـزد و     –بزرگ يا مهم يا ...  –كه هركس مرتكب گناهي 
ارت گرفته و دو ركعـت نمـاز بخوانـد و از خداونـد بخشـاينده طلـب       طه

  ».بخشش بكند، اهللا گناه او را خواهد بخشيد
  :اين آيه مباركه را خواند سپس حضرت ابوبكر صديق 

ِينَ ﴿ ْ  إَِذا َوٱلَّ وۡ  َفِٰحَشةً  َفَعلُوا
َ
ْ  أ نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا

َ
ْ  أ َ  َذَكُروا َّ ْ  ٱ ِ  فَٱۡسَتۡغَفُروا نُوب  ِهمۡ ِلُ

نُوَب  َيۡغفِرُ  َوَمن َّ  ٱلُّ ِ ُ  إ َّ ْ  َولَمۡ  ٱ وا ٰ  يُِصُّ َ ْ  َما َ      ﴾١٣٥ َيۡعَلُمونَ  وَُهمۡ  َفَعلُوا
  ].١٣۵[آل عمران:   

                                                            
 ).٢٨٤/  ١این حدیث را اصحاب سنن روایت کرده اند. (صحیح الترغیب والترهیب  -١
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اي)  اي) شدند يا (با انجام گنـاه صـغيره   و كساني كه چون دچار گناه (كبيره«
و عقاب و ثواب  افتند (و وعد و وعيد بر خويشتن ستم كردند، به ياد خدا مي

گردنـد) و   دارنـد و پشـيمان مـي    و جاللت و عظمت او را پـيش چشـم مـي   
و به جز خدا كيست كه گناهان را  –شوند  آمرزش گناهانشان را خواستار مي

و با علم و آگاهي از (زشتي كار و نهـي و وعيـد خـدا از آن) بـه      -مرزد؟ بيا
  .)1(»يازند)... تكرار گناه دست نمي

ح ديگري صفات و ويژگي دو ركعت نمازي كه سـبب  در روايات صحي
خوانيـد مختصـر    شـود آمـده اسـت. آنچـه در زيـر مـي       بخشش گناهان مي

  هاست. آن
نيكو گرفتن. (زيرا اشتباهات و خطاها به همراه آب يا  –وضوي احسن 

  ).شود آخرين قطره آب از اعضاي وضو خارج مي
و در آخر وضو دعا و  گفته» بسم اهللا«وضو آن است كه ابتدا  از نيكويي

 اذكار مناسب را بگويد. آن اين است:

ْشَهدُ «
َ
نْ  أ

َ
َ  َال  أ َ ِ ُ  رَشِيَك  َال  وَْحَدهُ  اهللاُ  إِالَّ  إ ْشَهدُ  َ

َ
نَّ  وَأ

َ
ـًدا أ ُ  َقْبـُدهُ  حُمَمَّ ُ  -َوَرُسـو

ِريَن  ِمنَ  َواْجَعلْيِن  احكَّوَّاننَِي، ِمنَ  اْجَعلْيِن  اللَُّهمَّ   َوحِبَْمـِدَك، اللَُّهـمَّ  انََك ُسْبحَ  -الُمَتَطهِّ
ْشَهدُ 

َ
نْ  أ

َ
َ  َال  أ َ ِ نَْت، إِالَّ  إ

َ
ْسَتْغِفُركَ  أ

َ
تُوُب  أ

َ
َْك  وَأ َ ِ   .»إ

 (براي هركدام از اين اذكار بعد از وضو پاداشي بزرگ است).

 برخيزد و دو ركعت نماز بخواند.

 در نماز مرتكب سهو و فراموشي نشود.

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

                                                            
 .٧٠تفسیر نور صفحه  -١
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 در آن دو ركعت، اذكار و خشوع را به خوبي انجام دهد.

  سپس از اهللا طلب استغفار و بخشش كند.

  نتيجه وضو و نماز نيكو
 شود. اش بخشيده مي گناهان گذشته

  .)1(گردد بهشت بر او واجب مي
كـه   به دنبال آن حسنات و طاعـاتش را زيـاد كنـد. آيـا نديـدي زمـاني      

در  غاش بـا رسـول خـدا     به اشتباه خـودش در مناقشـه   حضرت عمر
اي بـراي   پي برد، گفت: بعد از آن واقعـه اعمـال صـالحه   » حديبيه« يهغزو
شدن گناهانم انجام دادم. به مثال آمده در اين حـديث صـحيح بنگـر و     پاك

ِي َمَثـَل  إِنَّ «فرمـود:   غاندكي تأمل كن. رسول خدا  َّ ـ َفْعَمـُل  ا  ُعـمَّ  يَِّئاتِ السَّ
ََسَناِت، َفْعَمُل   َحَسـَنةً  َعِمـَل  ُعمَّ  َخَنَقْتُه، َقدْ  َضيَِّقةٌ  ِدْرعٌ  َعلَْيهِ  اَكنَْت  رَُجٍل  َكَمَثلِ  احلْ

ْت  ْخـَرى َعِمـَل  ُعـمَّ  َحلَْقٌة، َفاْغَفكَّ
ُ
ـْت  أ ْخـَرى، َفاْغَفكَّ

ُ
َّ  أ ْرِض  إىَِل  خَيْـُرجَ  َحـ

َ ْ
 )2(»األ

دهد و سپس به دنبال آن اعمـال   دي انجام ميهمانا مثال كسي كه اعمال ب«
دهد مانند كسي است كـه بـر تـنش لبـاس زره فـوالدي       اي انجام مي حسنه

تنگي است كه نزديك است او را خفه كند، به دنبال آن عملي حسنه انجـام  
دهـد   اي ديگر انجام مـي  شود بعد از آن حسنه دهد پس يك حلقه باز مي مي

ا آن كه زره فوالدي از تن خـارج شـده و بـر    شود ت و حلقه ديگري باز مي
  ».افتد زمين مي

                                                            
 ).٩۵و  ٩۴/  ١صحیح الترغیب والترهیب ( -١
 ).٢١٩٢این حدیث را طبرانی در معجم الکبیر روایت کرده است. (صحیح الجامع  -٢
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بنابراين حسنات، فرد گناهكار را از زندان معاصي و گناهـان آزاد كـرده   
بـرادر عزيـزم! ايـن قصـه      رسـاند.  و به جهان بزرگ طاعـت و بنـدگي مـي   

  كند: پندآموز آنچه را كه گذشت برايت خالصه مي
آمـد و   غرسـول رحمـت    كند كه مـردي نـزد   نقل مي ابن مسعود 

 –گفت: اي رسـول خـدا! مـن زنـي را در بـاغي ديـدم و بـه جـز جمـاع          
هر كاري را با او انجـام دادم، بوسـيدمش و تفـريح كـرده و      –همخوابگي 

خـواهي بـا    همراهش بودم ولي غير از اين كاري نكردم، حال هر كاري مي
  چيزي نگفت تا آن مرد رفت. غمن بكن. رسول خدا 

پوشـاند. خداونـد    گفت: اگر او خـود گنـاهش را مـي    حضرت عمر 
  گناهش را پوشانده بود.

نگاهش را به آن مرد انداخت و فرمود: (او را به نزد من  غرسول خدا 
  بياوريد).

  او را نزد ايشان آوردند پس اين آيه قرآن را براي او خواندند:
قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ ِۡلۚ ٱ ّمِنَ  َوُزلَٗفا ٱلََّهارِ  َطَرَفِ  ٱلصَّ ّيِ  يُۡذهِۡبَ  ٱۡلََسَنِٰت  إِنَّ  لَّ  اتِۚ ٔ َ ٱلسَّ

ٰكِرِينَ  ذِۡكَرىٰ  َذٰلَِك 
  ]١١۴[هود:   ﴾١١٤ لِلذَّ

در دو طرف روز (كه وقت نماز صبح و عصر است) و در اوئل شـب (كـه   «
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنانكه بايد، نماز به جـاي آوريـد. بيگمـان    

گمان در ايـن  بيبرد.  ها را از بين مي گانه) بديها (از جمله نمازهاي پنج نيكي
هاي آسماني) اندرز و ارشاد براي كساني اسـت كـه پنـد     ها و قانون (سفارش

  .)1(»دارند... كنند و به ياد مي پذيرند و خداي را ياد مي مي

                                                            
 .٣٥٢تفسیر نور صفحه  -١



    

    خواهم توبه كنم اما!! مي      44 

گويد: اي رسول خدا! آيا ايـن سـفارش    مي در روايت عمر  معاذ 
  م؟فقط براي اوست يا براي همه مرد

بلكه اين پيـام بـراي    »اَكفَّةً  لِلنَّاِس  بَْل «فرمودند:  غضرحت رسول خدا 
  .)1(»باشد تمامي مردم مي

                                                            
 این روایت را امام مسلم/ روایت کرده است. -١



  
  
 

  دنكن دوستان بد مرا تعقيب مي

خواهم توبه كنم، اما دوستان و رفيقان بد و فاسـد   ممكن است بگويي مي
د كنند به مجرد اين كه متوجه تغييري در من شون مرا در هر جايي تعقيب مي

اي كـه در برابرشـان    دهند، بگونـه  شان قرار مي پي در پي مرا زير باد حمالت
گـوييم: صـبر    گوييد) چه كنم؟! مي (شما مي كنم! احساس ضعف و ناتوان مي

و پايداري كن كه اين عمل سنّت و قانون الهي در آزمايشات بندگان مخلص 
ذبين و گـان را از كـا   و راستين خداونـد اسـت تـا صـادقين و راسـت پيشـه      

  فريبكاران بازشناسد و تا پليدي و پاكي را از همديگر متمايز سازد.
قدم باش، اينان شياطين جـن   ثابت ايهنگامي كه در اين راه گام برداشته

رسانند تا تو را بر آنچـه   و انس هستند كه به يكديگر وحي كرده و پيام مي
ابتدا به تـو خواهنـد    كه بودي بازگردانند! مبادا از آنان پيروي كني. آنان در

رود و يـا ايـن    گفت كه اين هوسي بيش نيست كـه بـه زودي از بـين مـي    
بحراني مقطعي و موقتي است! جاي بسيار شگفتي است كه بعضي از آنـان  

گويند: نزديك است كه دوبـاره بـه    مي انشيشان در ابتداي توبه به دوست
  بار، بازگردي و گناه كني!! همان حالت شرارت

بـا فريـاد    زماني كه يكي از اين توابين به معشوقه خودش رودروشگفتا 
اش اضـافه كنـد،   خواهد كه بـه گناهـان قبلـي    گويد كه توبه كرده و نمي مي

گويد: به زودي وسـواس از   آيد و مي مدتي به نزدش مي اش بعد از معشوقه
  تو دور خواهد شد؟
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  فرمايد: ولي به هوش باش كه پروردگار حكيم مي
عُ  قُۡل ﴿

َ
ِ   ٣ ٱلَّاِس إَِلٰهِ   ٢ ٱلَّاِس َملِِك   ١ ٱلَّاِس وُذ بَِرّبِ أ ِمن َشّ

ِي ٤ ٱۡلَنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس  نَّةِ  ِمنَ  ٥ ٱلَّاِس يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ  ٱلَّ  ٱلَّاِس وَ  ٱۡلِ
  [سورة الناس]   ﴾٦
 برم به پروردگار مردم * به مالك و حاكم (واقعي) مـردم * بـه   بگو: پناه مي«

(به حق) مردم * از شر وسوسه گربازپس رونده (به هنگـام يـاد   و اله معبود 
پـردازد (ايشـان را    هاي مردم به وسوسه مي ها و سينه خدا) * كسي كه در دل

خوانـد) * از جنيـان    هـا و واجبـات مـي    به سوي زشتي و گناه و ترك خوبي
  .)1(»(باشد) يا از مردمان *

                                                            
 .٦٠٤و ترجمه مسعود انصاری صفحه  ٧٥٣تفسیر نور صفحه  -١



  
  
 

  پروردگارت شايسته اطاعتآيا 
  ت يا دوستان و رفيقان بد؟اس

كننـد   آيند و تالش مـي  تو بايد بداني كه آنان در هر مكاني به دنبالت مي
اي كه شده تو را به گمراهي و انحراف بكشانند. يكي از تائبان  به هر وسيله

كرد، بعد از آن كه توبه كرده بود دوست  برايم نقل مي –افراد  توبه كرده  –
داد كه پشت سرم در راه مسـجد حركـت    ور ميبدش به راننده ماشين دست

كرد كـه از شـركت در    كند سپس از پنجره اتومبيل مرا صدا زده و سعي مي
  جماعت و جلسات مسجد بازدارد.

  فرمايد: در اينجاست كه خداوند متعال مي
ُ  يُثَّبُِت ﴿ َّ ِينَ  ٱ ْ  ٱلَّ ِ  ِف  ٱلَّابِِت  بِٱۡلَقۡولِ  َءاَمُنوا ۡنيَ  ٱۡلََيٰوة ِ  َوِف  اٱلُّ ِخَرة     ﴾ٱ

  ]۲۷م: ي[إبراه  
پايدارشان) هم در ايـن   يهديخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عق«

جهان (در برابر زرق و برق ماديـات و بـيم و هـراس مشـكالت محفـوظ و      
هاي فراوان و عطـاي   نمايد) و هم در آن جهان (ايشان را در نعمت مصون مي

  .)1(»دارد دگار ميمان پايان جاويدان) بي
ات انداختـه و   كنند تو را بـه يـاد گذشـته    دوستان و رفيقان بد تالش مي

اي (يادآوري... خاطرات... تصاوير و فيلم.....  گناهان سابقت را به هر وسيله
ها) برايت آراسته و زيبا جلوه دهند. مبادا از آنان اطاعـت كنـي و بـه     و نامه

                                                            
 .٢٨٣تفسیر نور صفحه  -١
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اين كه تـو را بـه فتنـه نيندازنـد. در      شان گوش دهي! برحذر باش از حرف
  اينجا داستان كَعب بن مالك آن صحابي بزرگوار و صادق را به ياد آور.

به همه يـاران و اصـحابش دسـتور داد تـا بـا       غزماني كه رسول خدا 
تبوك قطع ارتباط كنند  يهنكردنش در غزو كعب بن مالك به خاطر شركت

ان  تا فرمان پروردگار براي اين تخلف ناز ل شود، پادشاه كافر سرزمين غسـ
به ما خبر رسـيده اسـت كـه    «اي برايش نوشت و در آن به او پيام داد:  نامه

دوستت (پيامبر) بر تو ستم كـرده اسـت، در حـالي كـه خداونـد تـو را در       
سرزمين ذلت و خواري و سختي قرار نداده است. بنابراين، به ما ملحق شو 

  ».متا با تو مالطفت و مهرباني كني
خواست دلِ آن مسلمان را به دسـت آورده تـا از شـهر     بله اين كافر مي

  مدينه خارج كرده و در آنجا در سرزمين كفر او را تباه و منحرف سازد.
هنگامي كـه  «گويد:  اما برخورد اين صحابي بزرگوار چيست؟ بله او مي

ست. به آن نامه را خواندم با خودم گفتم: اين نيز آزمايش و امتحاني ديگر ا
  ».طرف تنور رفته و آن را سوزاندم

تو هم اي برادر مسلمان! اينچنين كن و هر مرد و زن بـدي كـه برايـت    
فرستد آن را بسوزان تا به خاكستر تبديل شود و به ياد آور  نامه و پيامي مي

  سوزاني. كه آن را با آتش آخرت مي
ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  فَٱۡصِبۡ ﴿ َّ ۖ  ٱ َ  َحّقٞ نََّك يَۡسَتخِ  َو ِينَ  فَّ   ]۶٠[الروم:   ﴾٦٠ يُوقُِنونَ  َ  ٱلَّ
خدا مسـلماً حـق اسـت     يهپس بردباري را پيشه خود كن (اين را بدان) وعد«

(مبادا) كساني كه (به حق) يقين ندارند تو را به سبكسري و خـواري او دارنـد.   
  .)1(»(و عدم ايمان ايشان، تاب و توان و صبر و شكيبايي را از تو سلب كند)..

                                                            
 .٤١٠انصاری صفحه و ترجمه قرآن  ٣٨تفسیر نور صفحه  -١



  
  
 

  كنند آنان مرا تهديد مي

كنند كه مـرا بـه    ام مرا تهديد مي خواهم توبه كنم، اما دوستان قديمي مي
ام در بين مردم رسوا كـرده و رازهـايم را    خاطر گناهان و اشتباهات گذشته

كنند. از من نزد آنان تصاوير و مداركي است و مـن از   در جامعه پخش مي
  ترسم!! م، من خيلي ميترس دارشدن شهرت و مقامم مي لكه

با دوستان و پيروان شيطان پيكار و مقابله كنيد به راستي كـه   :گوئيم مي
تمـامي   بـدان كـه   )1(باشد هاي شيطان سست و ضعيف مي هاي و فريب دام

فشارهاي ياران ابليس يكجا برعليه تو وارد خواهد شد، اما در برابر صبر و 
شـان را از   مكـن شـالوده  زمـان م تـرين   ت قدم مؤمن در كوتاهپايداري و ثبا

  شوند. دست خواهند داد و متفرق مي
شان تن دادي، تـو   ها و تهديدهاي بدان اگر با آنان همگام شدي و به دام

تر از آن كه بودي خواهند كرد. اما از آنان پيـروي نكـن و در ايـن     را آلوده
ُ  َحْسيِبَ «مسير از اهللا ياري و استعانت بجوي و بگو:  ِ  ابَّ بـدان   »الَوكِيـُل  ْعـمَ َون

ا اللَُّهـمَّ «فرمـود:   ترسيد، مـي  مي از قومي (يا گروهي) غهرگاه رسول اهللا  إِنَـّ
َْعلَُك 

َ
ورِِهـمْ  ِمـنْ  بِـَك  َوَغُعـوذُ  حُنُورِِهْم، يِف  جن خداونـدا! تـو را در مقابـل    « )2(»رُشُ

  ».بريم شان فقط به تو پناه مي دهيم و از شرارت و بدي دشمنان قرار مي

                                                            
 باشد. از سوره نساء می ٧٦اشاره به آیه  -١
 ).٤٥٨٢این روایت را امام احمد / و ابوداود / روایت کرده اند (صحیح الجامع ( -٢
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است كه اين حالت و موقعيت بسيار دشوار و سخت اسـت و آن  درست 
تائب بيچاره و ناتواني كه در گذشته دوستان و رفيقان بدي داشـته اسـت بـا    

هايـت نزدمـان    گويند. گفتگوهايت را ضبط كرده ايم و عكس تهديد به او مي
  كنيم!! ات رسوا و بدبخت مي باشد، اگر ما را رها كردي تو را نزد خانواده مي

تـواني آرزويـش را داشـته     او در حالت و موقعيتي است كـه هرگـز نمـي   
باشي! نگاه كن به جنگ پيروان و دوستان شيطان با آن كسـاني كـه از گـروه    

كننـد، زيـرا آنـان     هـا، توبـه مـي    خوانندگان، نوازندگان، بازيگران و هنرپيشـه 
روانـي   ترين توليدات گذشته اين تائبان را براي فشار و جنگ بدترين و زشت

هـا و فشـارها،    و فريبها  كنند، اما با تمام اين دام پخش و منتشر مي در بازار
كنندگان است و تنها او ولي و  ن همراه و حامي اهل تقوا و توبهخداوند رحم

باشد، هرگز آنان را خـوار و خفيـف نكـرده و بـراي يـك       دوست مؤمنان مي
كه به او پناه ببـرد نااميـد    اي كند. هرگز بنده شان را خالي نمي لحظه هم پشت

بيند. بدان كه بعد از هر سختي و مشـكالت، آسـاني و    گردد و زيان نمي نمي
  .)1(آسايش است و بعد از هر تنگنا، گشايش و نجات خواهد بود

آمـوز كـه شـاهدي     اي برادر و خواهر تائب من! به اين حكايت عبـرت 
  ايم است خوب دقت كن. روشن برآنچه گفته

كه بـه   صحابي شجاع و بزرگوار مرثد بن ابي مرثد غَنَوياين داستان 
مخفيانه مسلمانان انتقال دادن باشد. كار او  حق جانفداي دين اسالم بود مي
  مستضعف از مكه به مدينه بود.

                                                            
این وعده الهی است که هرکس تقوی او را پیشه کند حتمًا در تنگنا و سختی، راه نجات و فراری  -١

َ  تَّقِ يَ  َوَمن﴿شود:  برایش قرار داده می َّ ُۥ َيَۡعل ٱ  ]٢[الطالق: ﴾٢ َمۡرَٗجا لَّ
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شد  در حديث صحيح آمده است: مردي كه مرثد بن ابي مرثد ناميده مي
آورد.  و با خود به مدينـه مـي  اسيران مسلمان را مخفيانه از مكه فراري داده 

بود. روزي مرثَـد  او شد دوست  ناميده مي» عناق«زني روسپي (فاحشه) كه 
به يكي از مردان مسلمان كه در مكه اسير بود وعده داد تـا او را آزاد كـرده   

گويد: در يك شب مهتابي رفتم تا به سايه ديواري  و به مدينه ببرد مرثد مي
آمـد و چشـمش بـه    » عنـاق «دم در اين هنگـام  از ديوارهاي شهر مكه رسي

ام در كنار آن ديوار افتاد. به من كه رسـيد، شـناخت و گفـت:     سياهي سايه
  مرثد تو خودت هستي؟

  گفتم: بله من مرثَد هستم.
گفت: بسيار خوش آمـدي، صـفا آوردي و دلـم را روشـن كـردي. بيـا       

  امشب را تا صبح باهم بگذرانيم.
  زنا را حرام گردانيده است.، اهللا »عناق«گفتم: اين 

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

هاي ورودي شهر مكه باال رفته و در غاري پنهان شدم. آنـان   در يكي از راه
شـان   الي سرم ايستادند، اما خداوند مـرا از چشـمان  به دنبالم آمدند و بر با

 پنهان كرد. سرانجام برگشتند. من نيز مجدداً به نزد آن مسلمان رفته و او را
بنـدهايش  » ادخَـر «حمل كردم. مردم بسيار سنگين و بزرگي بود. در منطقه 

ام كـرد تـا آن كـه     كـردم. بسـيار خسـته    همچنان او را حمل مي را بازكردم،
رفـتم و عـرض    غبه مدينه رسيدم. (بالفاصله) نزد رسول خـدا   سرانجام

كردم: اي رسول خدا! آيا با عناق ازدواج كنم؟ دو بار سؤالم را تكرار كردم. 
  :چيزي نفرمودند تا آن كه اين آيه نازل شد غرسول خدا 
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اِن ﴿ َّ  يَنِكحُ  َ  ٱلزَّ ِ وۡ  َزانَِيةً  إ
َ
انَِيةُ  ُمۡشَِكةٗ  أ ٓ يَنكِ  َ  َوٱلزَّ َّ  ُحَها ِ وۡ  َزانٍ  إ

َ
 أ

  ]٣[النور:   ﴾ ُمۡشِكٞ 
كنـد و زن زناكـار، او را    مرد زناكار مگر با زن زنكارا يا مشرك ازدواج نمي«

  .)1(»گيرد... جز مرد زناكار يا مشرك به زني نمي
فرمود: (اي مرثـد، مـرد زناكـار جـز بـا زن       غبه دنبال آن رسول خدا 
زن زناكـار را هـم جـز مـرد زناكـار يـا       كند و  زناكار يا مشرك ازدواج نمي

  .)2(گيرد، تو نيز با او ازدواج نكن) مشرك به همسري نمي
انـد دفـاع كـرده و     نه اهللا از كسـاني كـه ايمـان آورده   آيا ديدي كه چگو

  كند و چگونه همراه نيكوكاران است؟ شان مي حمايت
 ترسيدي، پـيش آمـد يـا بعضـي از     در بدترين حاالت، اگر از آنچه كه مي

شـدن داشـت، موضـع و     اي كه احتيـاج بـه روشـن    اسرار آشكار شد به گونه
ات اعتراف كـن   موقف خودت را براي ديگران توضيح بده و صراحتاً به توبه

  خواهيد؟ ام حاال شما چه مي و بگو: بله من گناهكار بودم ولي توبه كرده
ه بايد همگي به ياد آوريم كه رسوايي حقيقي، تنها آن رسوايي اسـت كـ  

پــذيرد. بلــه در آن روز خــواري و  در روز قيامــت در برابــر اهللا انجــام مــي
رسوايي بزرگ كه نه در برابـر صـد يـا دويسـت و نـه هـزار يـا دو هـزار         

ها،  باشد، بلكه در برابر ديدگان تمامي مخلوقات از جنيان گرفته تا انسان مي
  باشد.   از آدم تا آخرين انسان مي

  

                                                            
 .٣٥٠ترجمه قرآن از استاد انصاری صفحه  -١
 .٨٠/  ٣صحیح سنن الترمذی  -٢
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  آوريد: اهيمروي به سوي دعاي حضرت ابر
﴿ َ َ َبُنوَن   ٨٧ُتۡزِِن يَۡوَم ُيۡبَعُثوَن  َو َ يَنَفُع َماٞل َو َّ  ٨٨يَۡوَم  ِ َت  إ

َ
َ َمۡن أ َّ  ٱ

  ]٨٩ – ٨٧[الشعراء:    ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِيٖم 
شوند، مرا رسوا مكن * روزي كه مال و  برانگيخته مي» همگان«و روزي كه «

دلي پاك نزد خداونـد  » بيند كه مي فايده«سي فرزندان سود نبخشند * بلكه ك
  .)1(*»آورد 

 غتالش كن در لحظات حساس و مشكل خود را با نمونه دعاهاي پيـامبر  
  حصار كرده و محافظت نمايي.

  .»َرْوَختَِنا َوآِمنْ  َعْوَراتَِنا، اْسرُتْ  اللُهمَّ «
را به و ترس ما  ها و ضعفهاي ما را بپوشان، ها، شرمگاه زشتي خداوندا!(

  .)امنيت بدل كن
  .»بل من بيغ علينا ناوانرص ،امهلل اجعل ثأرنا بل من ظلمنا«
خداوندا! انتقام ما را از كساني كه بر ما ستم كرده اند بگير و مـا را بـر   (

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

                                                            
  .٣٧١استاد انصاری صفحه  ترجمه قرآن از -١
کـه ترجمـه » توشه مسـلمان«توانید به کتاب  های صحیح نبوی، می برای آشنایی بیشتر با ادعیه -٢

 ر الصحیحة از شیخ سعد بریکی، توسط همین مترجم است مراجعه کنید. (م)کتاب اذکا



  
  
 

  گناهانم زندگي را بر من تيره و تلخ ساخته است

ام كه بـا وجـود آن كـه توبـه      ممكن است بگويي: آنقدر گناه انجام داده
ام نسبت به آنچـه   كنند! و يادآوري ام باز گناهانم مرا تعقيب و دنبال مي كرده

سـازد، و آرامـش و    مـن تلـخ و نـاگوار مـي    ام زندگي را بـر   كه انجام داده
گيرد. خواب را از چشمان بـرده و آسايشـم    استراحت در بستر را از من مي

زند! راه نجات من از ايـن فشـار و رسـيدن بـه      را مختل ساخته و برهم مي
  اطمينان و آرامش چگونه است؟!
  گويم: اي برادر مسلمان به تو مي

توبه صادقانه است، و ايـن رفتـار   هاي  اين حاالت و احساسات از نشانه
عيناً همان حالت پشيماني از گناه اسـت، پشـيماني از گنـاه خـودش توبـه      

باشد. بنابراين، به آنچه كه بر تو گذشته است با چشم اميدواري و رجـا   مي
بخشـايد و هرگـز از رحمـت الهـي      بنگر، اميد به آن كه اهللا گناهانت را مي

 غافل شده و مأيوس شوي. زيرا كه خداوند نااميد مشو، مبادا از رحمت اهللا
  فرمايد: رحمان مي

َّ  َرّبِهِۦٓ  رَّۡحَةِ  ِمن َيۡقَنُط  َوَمن قَاَل ﴿ ِ آلُّونَ  إ    ]۵۶[الحجر:   ﴾٥٦ ٱلضَّ
گـردد)   چه كسي است كه از رحمت پروردگارش مأيوس شود (نااميـد مـي  «

  .)1(».خبر از قدرت و عظمت خدا؟!).. مگر گمراهان (بي

                                                            
 .٢٩١تفسیر نور صفحه  -١
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  گويد: سعود ابن م
از بزرگترين گناهان كبيـره شـرك بـه اهللا (در صـفات و افعـال و...) و      «

كـردن از عـذاب اهللا و نااميـدي از رحمـت اهللا و      احساس امنيت و اطمينان
  .)1(»است اهللاشدن از فضل  مأيوس

مؤمن با حالتي ميان خوف و رجا (ترس و اميد) به سوي پروردگـارش  
كنـد.   ها بر ديگري غلبه مي ضرورت يكي از آنكند. گاهي بنا به  حركت مي

كند تا توبه نمايـد و   پس هرگاه عصيان و نافرماني كند خوف بر او غلبه مي
  كند تا عفو و بخشش الهي را بطلبد. آنگاه كه توبه كرده رجا بر او غلبه مي

                                                            
 عبدالرزاق این روایت را نقل کرده است و هیثمی و ابن کثیر آن را صحیح دانسته اند. -١



  
  
 

  آيا اعتراف كنم؟

ا خواهم توبه كنم، امـا آيـ   شخصي با صدايي اندوهگينن سئوال كرد: مي
  ام اعتراف كنم؟ واجب است بروم و به گناهاني كه انجام داده

ام آن است كه به گناهانم در برابـر قاضـي در دادگـاه    آيا از شرايط توبه
  اعتراف كنم و خواستار اجراي حدود بر خويشتن شوم؟

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

  گويم به تو مي ،اي برادر مسلمان
از مزاياي توحيد عظيمي كه اهللا بدان راضي شده است، ارتباط بنـده بـا   

  باشد. اي مي پروردگارش بدون هر واسطه و وسيله
لََك  َذا﴿

َ
ِجيُب  قَرِيٌبۖ  فَإِّنِ  َعّنِ  ِعَبادِي َسأ

ُ
اعِ  َدۡعَوةَ  أ   ﴾َدَعنِ  إَِذا ٱلَّ

  ]١٨۶[البقرة:   
من از تو بپرسند، (بگو:) به راستي كه مـن (بسـيار)    يهچون بندگانم در بار«

ـ     نزديكم. (و) دعاي دعاكننده را هنگامي كـه  د (جـواب  مـرا (بـه دعـا) بخوان
  .)1(»دارم دهم) روا مي مي

را كردن  اعتراف ،توبه مخصوص اهللا است پس هنگامي كه ايمان آورديم
أبـوء لـك «داريـم  » سيد األسـتغفار «. در دعاي بدانيم مخصوص اهللابايد هم 

                                                            
  .٢٨ترجمه قرآن از استاد انصاری صفحه  - ١
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اي  هايي كه بـه مـن داده   اي اهللا به آن نعمت«يعني:  »بنعمتك يلع وأبوء بـذنيب
  .)1(»كنم كنم و به گناهانم نيز اعتراف مي اعتراف مي

ما (مسلمانان) الحمـد هللا هماننـد مسـيحيان نيسـتيم كـه پـدر روحـاني        
و قباله بخشش و سـاير شـرايط و اركـان     مقدس، صندلي اعتراف و مدرك

  گويد: آور داشته باشيم. بلكه اهللا مي خنده
لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  َيۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ َّ   ]١٠۴[التوبة:    ﴾ِعَبادِهِۦ َعنۡ  ٱلَّۡوَبةَ  َيۡقَبُل  ُهوَ  ٱ

اي)  ن اهللا است كه توبـه بنـدگانش را (بـدون هـر واسـطه     آدانند كه  آيا نمي«
  .»پذيريد مي

ارتباط با اجراي حدود و اقامه آن اگر حد به امام، حـاكم يـا قاضـي    اما در 
نرسد، بر انسان الزم نيست كه به محكمه برود و اعتراف كنـد و هـركس كـه    
خداوند گناهش را پوشاند (مادامي كه به جامعه و كسي زيان نرساند) اشكالي 

مـان  ندارد كه او هم آبروي خويش را حفظ كرده و گنـاهش را بپوشـاند. و ه  
  گردد كافي است. اش) كه بين او و پروردگارش منعقد مي توبه (صادقانه

است يعني كسي كـه پوشـاندن   » الِستِّير «هاي خداوند سبحان  كي از اسمي
(مـاعز، آن   غدارد. اما داستانِ اصحاب پيامبر  گناهان بندگانش را دوست مي

ـ   وط بـه حالـت   دو زني كه زنا كردند و مردي كه زني را در باغ بوسـيد) مرب
شدن وجودشان حريص بودنـد و كـاري را    شد كه بسيار بر پاك خودشان مي

زمـاني   غانجام دادند كه بر آنان واجب نبود به دليل آن كه رسول رحمـت  
كه ماعز به نزدشان آمـد يـا مرحلـه اول آمـدن آن زن، روي گردانيـده و بـه       

                                                            
تاب دعا مثل الماثورات شیخ حسن البنا، و توشـه توانید به ک دعای کامل سید االستغفار می برای - ١

  مسلمان البریکی و کتب حدیث مراجعه کنید.



    

    خواهم توبه كنم اما!! مي      58 

ن مـردي  در مـورد آ  سخنان آنان توجهي نفرمودند و همچنين سخن عمر
پوشاند خداونـد بـر    كه زني را در باغ بوسيده بود (اگر او خود گناهش را مي

بر آن گفتار كـه نـوعي اقـرار محسـوب      غاو پوشانده بود) و سكوت پيامبر
  اين امر است. شد دليلي بر مي

خداوند رسوايش نكرده و عيبش را  بر اين منوال آنگاه كه بنده گناهكار را
 ،كه دادگاه رفته تـا اعترافـاتش رسـماً ثبـت شـوند      پوشانده است الزم نيست

همچنين الزم نيست كه نزد امام مسجد رفته و از او خواستار اجـراي حـدود   
زدن در خانـه   شود. و نه نيازي است كه از دوستي براي اجراي حدود و شالق
  كند. كمك گرفته شود، همانگونه كه در ذهن بعضي از افراد خطور مي

زشتي موضع و برخـورد بعضـي از افـراد نـادان در     در اين هنگام است 
آوريم.  شود. مانند داستان زير كه مختصراً مي كنندگان مشخص مي برابر توبه

روزي فرد گناهكاري به نزد امام نادانِ مسجدي رفت و نزد او به گناهـاني  
امـا آن   كه مرتكب شده بود اعتراف كرد و از او خواست تا حاللـش كنـد.  

اي جز اين نيست كـه اوالً بـه دادگـاه بـروي و اعترافاتـت       امام گفت: چاره
ات تصـميم گرفتـه    قانوناً تأييد شود و حد بر تو جاري گردد آنگاه در بـاره 

-آن بيچاره كه ديد توان و تحمل اين دستور را ندارد از توبـه  خواهد شد...

هـاش بازگشـت. ايـن فرصـت را      يش رجوع كرد و به همان حالت اوليها
  گويم: شمارم و مي مطلب مهمي غنيمت ميبراي بيان 

اي مسلمان! شناخت احكام ديـن امانـت اسـت، همچنـين طلـب آن از      
  فرمايد: مصادر و منابع صحيحش هم امانت است. پروردگار متعال مي
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ْ  َٔ فَۡس ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
  ]۴٣[النحل:    ﴾٤٣ َتۡعلَُمونَ  َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱّلِۡكرِ  أ

  دانايان و آگاهان اهل كتاب بپرسيد. دانيد از پس اگر چيزي را نمي
  ]۵٩[الفرقان:    ﴾٥٩ َخبِٗيا بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡس  ٱلرَّۡحَمٰنُ ﴿
وي همه در  و رحمت عام«او اهللا داراي رحمت فراوان و فراگير است «

بر گرفته است و مطيع و عاصي و مؤمن و كافر بر اين خوان يغمـا نشسـته   
پـس از شـخص   » ي باخبر گـردي خواهي از ادوار آفرينش هست اند. اگر مي

  .»...بسيار آگاه و فرزانه بپرس
بنابراين، هر واعظ و سخنراني صالحيت فتوادادن ندارد، همچنـين هـر   
امام مسجدي يا مـؤذني صـالحيت آن را نـدارد كـه احكـام شـرعي را در       

به همين صـورت هـر اديـب و     ارتباط با قضايا و مشكالت مردم بيان كند،
فتواهـاي شـرعي را نقـل كنـد! از مسـلمانان سـئوال       گويي حق ندارد  قصه

گيرنـد و ايـن مسـأله امـري عبـادي       خواهد شد كه از چه كسـي فتـوا مـي   
  باشد. مي

كننـده ترسـيده و    براي امتش از امامان و پيشوايان گمراه غرسول خدا 
  گفته است:» سلف«بيم داده است! يكي از پيشوايان صالح گذشته 

  گيريد. تان را مي يد كه از چه كسي ديناين علم، دين است، نگاه كن
ها بپرهيزيد و هر مشكلي كه براي شـما   اي بندگان خدا! از اين لغزشگاه

 آن و متخصصـين  اهـل علـم شـرعي    آيـد پاسـخ و حـل آن را از    پيش مي
  ».واهللا المستعان«بخواهيد. 



  
  
 

    كنندگان فتواهاي مهمي براي توبه

از احكام توبه آگاهي ندارم،  خواهم توبه كنم اما ممكن است بگويي: مي
هاي فراواني از صحت توبه در مورد بعضـي از گناهـان در ذهـنم     و سئوال

هـاي خداونـدي كـه در آن     گذرد، همچنين از چگونگي اجراي حقـوق  مي
ام، آيا اين  ام و از راه برگرداندن حقوق بندگاني كه از بين برده كوتاهي كرده

  سئواالت جوابي هم دارند؟
هـا را كـه انـدكي از عطـش      ننده بـه سـوي اهللا! ايـن پاسـخ    ك اي رجوع

  كاهند به دقت بخوان: وجودت را مي
***  

ام ولـي نفـس    وبه كـرده تام و سپس از آن  : مرتكب گناهي شده1س
دهم! آيا توبه  اماره و بدم بر من غلبه كرده و مجدداً آن گناه را انجام مي

هان بعـدي بـر گـردنم    به همراه گنا ن باطل شده است و گناه اولم اول
  باشد؟ مي

بيشتر دانشمندان اسالمي عدم بازگشت به گناه را در صحت توبـه   :1ج
بر دست كشـيدن   -1شرط قرار نداده اند. و جز اين نيست كه صحت توبه 

تصميم و اراده قاطع بـر عـدم بازگشـت     -3پشيماني از آن و  -2از گناه و 
رتكـب آن گنـاه گـردد    شود. و چنانچه شـخص مجـدداً م   به آن متوقف مي

مانند كسي است كه گناه جديدي را انجام داده كه نياز به توبه جديـدي از  
  باشد... آن گناه را دارد. بنابراين، توبه اول صحيح مي
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ديگـري   : آيا توبه از گناهي صحيح است در حالي كه بر گنـاه 2س
  دهم؟ اصرار ورزيده و آن را انجام مي

است هرچند كه شخص بر گناه ديگري بله، توبه از گناهي درست  :2ج
همچنان ادامه دهد به شرط آن كه آن گناه شبيه و مثل گناه اول نباشد و بـه  

از ربا توبه كرد ولي از  اگر آن تعلق و ارتباطي نداشته باشد. به عنوان مثال،
خوردن توبه نكـرد، توبـه او در ارتبـاط بـا ربـا صـحيح        ميگساري و شراب

  يح است.باشد. عكس آن هم صح مي
توبه نكـرد در آن   )2(توبه كرد ولي از رباي نسيه )1(اما اگر از رباي فضل

  شود. اش قبول نمي حالت توبه
همچنين اگر كسي از كشيدن و مصرف حشيش توبه كرد، امـا همچنـان   

اش پذيرفتـه   بر خوردن شراب و ميگساريش ادامه دهد يـا بـرعكس، توبـه   
نا با زني توبه كند ولي همچنان اين ا كسي از زينشده و قبول نخواهد بود. 

عمل زشت را با زن ديگري ادامه دهد. نهايت رفتار اين افراد اين است كه 
از نوعي گناه منصرف شده، اما به نوعي ديگر و مشابه آن روي آورده انـد.  

توانيد به كتاب مـدارج السـالكين تـأليف ابـن قـيم       (براي توضيح بيشتر مي
  رجوع كنيد).

***  

                                                            
یک کیلو طال یا نقره به کسی بدهد در برابر یک و نـیم کیلـو و در همـان مجلـس جـنس داده و  -١

  گرفته شود این ربای فضل است و حرام است.
دو کیلو بدهد، این ربای نسیه است و حرام یک کیلو طال هم اکنون داده شود که بعد از یک ماه  -٢

  است.
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ذشته حقوق خداوند را در ارتباط با نماز، روزه و زكـات  : درگ3س
  ام، اآلن چه بايد بكنم؟ انجام نداده

تواي راجح آن است كه نيازي به قضـاي آن  فدر مورد تارك نماز،  :3ج
ندارد، زيرا وقتش فوت شـده و گذشـته اسـت و امكـان درك و دريافـت      

دارد، امـا بـه   هاي واجب و تعيين شده وجود ن نمازهاي فوت شده در زمان
ها بايد بـه كثـرت توبـه و اسـتغفار كـرده و همچنـين بـه كثـرت          جاي آن

نمازهاي نافله و اعمال نافله انجام داد شايد كـه خداونـد از آن بگـذرد. در    
مورد تارك روزه، اگر فرد هنگام ترك روزه، مسلمان باشـد بايـد قضـاييي    

وز، روزه ترك شده دادن به يك مسكين به ازاي هر ر روزه را به همراه غذا
بدون عذر از رمضان به جاي آورد تا به رمضان بعـدي برسـد. ايـن كفـاره     

باشد و جريمه آن دوچنـدان نخواهـد    تأخير در گرفتن روزه ماه رمضان مي
  شد، هرچند كه چند رمضان پي در پي قضا شود.

روز در  5هجـري قمـري و    1400روز در رمضـان   3مثال الـف: شخصـي   
انگاري روزه نگرفته است، سـرانجام   قمري به سبب سهل هجري 1401رمضان 

كند. در اين حالت فقط هشـت   بعد از دو سال توبه كرده و به خداوند رجوع مي
نفـر   8روز بايد به عنوان قضايي رمضـان روزه بگيـرد و الزم اسـت بـه تعـداد      

  مسكين غذا بدهد (يا به يك مسكين هشت روز غذا بدهد).
رسـد و از   هجري قمري بـه بلـوغ مـي    1400دختري در سال  مثال ب:

 )1(اش خجالت خبر بلوغش را به خانواده نـداده و در هشـت روز مـاهواره   

                                                            
  ایام عادت زنان. -١
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آورد. سرانجام مدتي بعـد   روزه گرفته و بعداً هم قضايي آن را به جاي نمي
كند. اين دختر نيز مانند حكم قبل بايد فقط همان روزهاي قضـايي   توبه مي

  را روزه بگيرد.
الزم است بدانيد ميان ترك نماز با تـرك روزه تفـاوت وجـود     در اينجا

دارد. البته گروهي از علماء معتقدند كسي كه روزه را عمـداً و بـدون عـذر    
  ترك كرده روزه قضايي ندارد.

هـايي را كـه    در مورد تارك زكات، بر او واجـب اسـت تمـامي زكـات    
ز يك جهت حـق  پرداخت نكرده از اموالش خارج كند و بپردازد، زيرا آن ا

خداوند است و از جهت ديگر حق فقيران. (براي تفصيل بيشتر بـه كتـاب   
  مراجعه كنيد). 3/  1مدارج الساكين 

***  
: اگر گناه و بدي در حق انساني باشد، توبه از آن گناه چگونـه  4س

  خواهد بود؟
  است: غاصل در اينجا حديث رسول خدا  :4ج

ِخيِه ِعْنَدهُ مَ َمْن اَكنَ «
َ
ْو َمالٍ  ،ْظلَِمةٌ ْت ِأل

َ
ْن يُْؤَخَذ لَّ حَ تَ فَلْيَ  ،مِْن ِعْرٍض أ

َ
َوَْم َقْبَل أ ْ لُْه ا

ِخَذ مِْنُه بَِقْدرِ َمْظلََمتِـِه، َوإِْن لَـْم 
ُ
ُ َقَمٌل َصالٌِح أ َ مِْنُه يَوَْم َال دِيَناٌر َوَال ِدْرَهٌم، فَإِْن اَكَن 

ِخَذ مِْن َسيَِّئاتِ 
ُ
ُ َقَمٌل َصالٌِح أ َ   رواه البخاري. »فَُجِعلَْت َعلَْيهِ  َصاِحبِهِ  يَُكْن 

هركس از برادر مسلمانش حقي بر گردنش باشد (بر او ظلم كرده باشد) «
از مال يا آبرويش، بايد امروز از او حاللي بطلبد قبـل از آن روزي كـه هـيچ    
دينار و درهمي وجود ندارد، اگر داراي عملي صالح و نيكي باشد بـه انـدازه   

شود، ولـي اگـر عمـل صـالحي نداشـته       رده است از او گرفته ميستمي كه ك
  گردد. شود و به او اضافي مي باشد از گناهان برادر مسلمانش برداشته مي
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برگرداندن حق  شود يا با ها خارج مي بنابراين، شخص تائب از بار اين ستم
عفو ها ظلم كرده است تا او را  طلبيدن از كساني به آن به صاحبش يا با حاللي

  شان را ادا كند. و بخشش نمايند آن هم با ميل و رغبت و گرنه بايد حقوق
ام و به تعدادي بيگنـاه   : مرتكب غيبت شخص يا اشخاصي شده5س

كردن از اين گنـاه ضـمن طلـب عفـو و      ام. آيا براي توبه هم تهمت زده
ام به آنان اطالع دهم؟ اگـر چنـين    بخشش بايد آنچه را كه كرده و گفته

  وجود ندارد، چگونه بايد توبه كنم؟شرطي 
اين مسئله در اينجا بـا توجـه بـه مسـائل و مفاسـد موجـود قابـل         :5ج

  بررسي است.
اي باخبر كني،  اي يا تهمت زده اگر هرگاه آنان را از آنچه كه غيبت كرده

شود، به صراحت آنچه را كـه   شان زياد نمي خشمگين نشده و كينه و اندوه
ان بگو و از آنان طلب عفو و بخشش كن هرچند كه با اي به ايش انجام داده
هاي كلي يا عمومي باشد. مانند آن كه بگويي من درگذشته در حق  عبارات

ام و حاال نزد خدا از  ام يا با سخني به تو ظلم كرده تو كوتاهي و اشتباه كرده
ام تو نيز محبت كن از حقّت بگذر و مـرا بـبخش. (در    اين عملم توبه كرده

ا نيازي به توضيح و شرح بيشتري نيست و اشكالي نـدارد كـه هرچـه    اينج
  اي به او بگويي). گفته

اي، آنـان بـه خشـم آمـده و كينـه و       ولي اگر هنگام گفـتن آنچـه گفتـه   
افتد) يا حتـي اگـر    شود (چه بسا كه غالباً همين اتفاق مي شان زياد مي اندوه

سـازي راضــي   هـاييي كلـي و عمـومي آنـان را مطلـع      بخـواهي بـا عبـارت   
شوند، مگر آن كه مفصالً برايشان توضيح دهي كه در ايـن حالـت نيـز     نمي
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شود، اصالً واجب نيست آنـان را از   شان بيشتر مي به هنگام شنيدن ناراحتي
هـا   اي باخبر كني. زيرا شريعت به زيادشـدن مفاسـد و اخـتالف    آنچه گفته
شـنيدن آن در  دهد. باخبركردن شخصي بـه امـوري كـه قبـل از      فرمان نمي

اي كه سـبب خشـم و نـاراحتي او شـود بـا       راحتي و آسايش بوده به گونه
ها و ايجاد محبت بـين مسـلمانان منافـات     اهداف شريعت در نزديكي قلب

دارد. چه بسا اين خبردادن سبب دشمني گردد كه هرگز قلب شخص از آن 
  كسي كه غيبتش را كرده صاف نگردد.

  كند: مور كفايت ميدر اين حالت براي توبه اين ا
انديشيدن در زشتي آن گناه و   پشيماني و طلب مغفرت از اهللا و با دقت

 بودنش.  اعتقاد به حرام

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

ه نيكي ياد كند به ويژه در مجالسـي كـه در   از آن كسي كه غيبت كرده ب
  هـايش را بـه يـاد     حقش ظلمـي را روا داشـته اسـت و سـعي كنـد خـوبي      

  

 آورده و تعريف كند.

خواهد به  از كسي كه غيبت كرده است دفاع كند، و هرگاه ديد كسي مي
او بدي كرده يا غيبتش را كند مانع ايـن كـار شـود و نگـذارد، ديگـران در      

 مي را روا دارند.حقش بدي يا ست

در غياب براي كسي كه از  او غيبـت كـرده طلـب مغفـرت و بخشـش      
و  291/  1هـاي مـدارج السـالكين     بنمايد. (براي تفصيل بيشـتر بـه كتـاب   

  مراجعه كنيد)... 78/  12المغني به همراه شرحش 
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توجه كن اي برادر مسلمان! بين حقوق مالي و جنايات بدني با غيبت و 
شـان   وجود دارد. زيرا حقوق مالي را آنگـاه كـه صـاحبان   خبرچيني تفاوت 

تواننـد از آن اسـتفاده كننـد و بـدين خـاطر خوشـحال هـم         آگاه شوند مي
باشد برخالف حقوقي كـه در   خواهند شد. بدين سبب كتمان آن جايز نمي

باشد و همچنين حقوقي كه هرگاه افراد از  ارتباط با آبرو و حيثيت افراد مي
  ثمري غير از ناراحتي، هيجان و زيان ندارد. آن آگاهي يابند

***  
  : كسي كه به عمد قتلي را انجام داده است چگونه توبه كند؟6س
شخصي كه مرتكب قتل عمدي شده است سه نوع حق بر گردنش  :6ج
  باشد: مي

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

شان را يا  ل: اين است كه خود را تسليم آنان كند تا حقحق وارثان مقتو
  و يا با بخشش از او بگيرند.» ديه«با قصاص يا با 

ماند، زيرا امكان ادا يـا وفـاي آن در دنيـا وجـود      اما حق مقتول باقي مي
گويند: (اگر توبه قاتـل صـادقانه و    علوم اسالمي مي علمايندارد. در اينجا 

دارد و در روز  حق مقتول را از گردنش برمي صحيح باشد، خداوند خودش
كند. ايـن   جانب خودش پاداش نيك عطا مي قيامت به جاي آن به مقتول از
  ).299صفحه  1(مدارج السالكين ج  بهترين نظر در اين باره است.

***  
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  : دزد و سارق چگونه توبه كند؟7س
شان  بانباشد به صاح اگر آنچه را كه به سرقت برده االن نزدش مي :7ج

  بازگرداند.
ا گذشت زمان كم شده ياده فتساما اگر از بين رفته يا ارزشش به سبب ا

آن را بدهـد (يـا معـادل ارزشـي آن را     معـادل   است بـر او واجـب اسـت    
محاسبه كند و بپردازد) مگر آن كه صاحبان اموال او را ببخشند و گذشـت  

  خداوند است). يهكنند. (حمد و ستايش ويژ
***  

شوم هرگاه با افرادي كه از آنـان   يار مضطرب و پريشان مي: بس8س
توانم به صراحت به آنان بگـويم و   شوم و نمي ام روبرو مي سرقت كرده

  يا طلب غفو و بخشش بنمايم، بگوئيد چه بايد بكنم؟
تواني با آنان روبرو شوي بـر تـو واجـب نيسـت كـه       حال كه نمي :8ج

شان را ادا كنـي. بـه    گردي كه حقوقتواني به دنبال راهي ب چنين كني و مي
شان را توسط شخص ديگري برايشان بفرستي بدون آن  عنوان مثال: حقوق

ات كند يا توسط پست بفرستي يا آن كـه آن را   كه نامت را بدانند يا معرفي
كـرده و بگـويي ايـن حـق      )1(پنهاني نزدشان بگـذاري و يـا آن كـه توريـه    

د نـامش بـرده شـود. در هـر     خواهـ  شماست كه نزد شخصي بـوده و نمـي  
  باشد. شان مي صورت مهم بازگرداندن حق به صاحبان
***  

                                                            
توریه در علم بدیع به کاربردن لفظی در سخن با دو معنی دور و نزدیک است که قصـد گوینـده  -١

 ).٥٦٧معنی دور باشد (الرائد، ترجمه دکتر انزایی نژاد صفحه 
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خواهم توبـه   كردم و اآلن مي : من از جيب پدرم پول سرقت مي9س
ام و از برخورد با او هراسـان   دانم چه مقدار دزديده كنم، ولي دقيقاً نمي

  دانم؟ باشم و خود را گناهكار مي مي
سرقت را براساس گمان غالب حدس بزني يـا  تو بايد مقدار مورد  :9ج

بـه پـدرت بـازگرداني     حتي بيش از آن را و اشكالي ندارد كه آن را پنهاني
  اي. همانگونه كه سرقت كرده

***  
ام ولـي   ام و اآلن توبـه كـرده   : اموالي از مردم سـرقت كـرده  10س
  دانم؟ هاي آنان را نمي آدرس

ام ولـي   خـتالس كـرده  گويد: از شركتي، مقداري اموال ا ديگري مي
  اآلن كار آن شركت به پايان رسيده و كشور را ترك كرده است؟

ام ولـي   گويد: از مكان تجاري كااليي را سـرقت كـرده   نفر سوم مي
  شناسم؟ اآلن مكانش تغيير كرده و صاحبش را هم نمي

توان و امكاناتـت بـه دنبـال آدرس آنـان      يهتو ابتدا بايد به انداز :10ج
و چنانچـه  » الحمـد هللا «وشان را بـازگردان   اموال يشان را يافتيابگردي، اگر

اش بده. ولي چنانچه عليرغم جستجوي  صاحب آن فوت كرده بود به ورثه
زياد، آنان را نيافتي اموال را به نيابت از صاحبانش صدقه بـده و بـه جـاي    

فر آنان نيت كن، هرچند كه كافر باشند زيرا خداوند در دنيا به آنان (اگر كـا 
  باشند) عطا خواهد كرد نه در آخرت.
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در كتـاب مـدارج    رحمـه اين مسئله شبيه حكايتي اسـت كـه ابـن قـيم     
  كند: نقل مي 388/  1السالكين 

مردي در سپاه اسالم از غنائم سرقت كرد. مدتي بعد توبه كرده و آنچـه  
هـا را قبـول نكـرده و     را كه دزديده بود نزد فرمانده سـپاه آورد ولـي او آن  

  ها را به سپاه برسانم در حالي كه همه متفرق شده اند! : چگونه آنگفت
رفته و از او اسـتفتاء كـرد. حجـاج    » حجاج بن شاعر«شخص تائب نزد 

به او گفت: فالني، خداوند تمامي سربازان و جنگاوران آن سپاه را به اسـم  
شناسـد. بنـابراين، خمـس آن را بـه اهلـش بـده و        و شهرت و طايفـه مـي  

رسـاند   ده را به جاي آنان صدقه بده. زيرا خداوند آن را به آنان مـي مان باقي
تـواي  فرسيد گفت: به تحقيق  او نيز چنين كرد. زماني كه خبر به معاويه

  باشد. تر مي ام نزدم محبوب تو از نصف پادشاهي
فتوايي مشابه در ايـن مسـئله    ابن تيميه رحمه اهللادر اينجا شيخ اإلسالم 

  السالكين آمده است. دارد كه در مدارج
***  

ها تجارت كـرده   ام و با آن : اموالي از تعدادي يتيم غصب كرده11س
در ايـن هنگـام از    برابـر شـد.   ام تا آنجا كه آن امـوال چنـد   و سود برده

  دانم چگونه توبه كنم؟ خداوند  ترسيدم و پشيمان شدم نمي
تـرين و   در اين مسئله داراي آراء متفـاوتي هسـتند، معتـدل    علما :11ج
ها آن است كه اصل مـال را بـه همـراه نصـف اسـتفاده بـه        روترين آن ميانه

اي ضـمن آن    ها در استفاده شريك بوده يتيمان بازگرداني. گويا كه تو با آن
  اي. كه اصل مال را هم برگردانده
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بل و ابن تيميـه و شـاگردش ابـن قـيم     ي امام احمد بن حنااين فتواي ر
). همچنين اگر چوپاني شـتر  392/  1ارج السالكين باشد. (مد مي رحمه اهللا

يا گوسفندي را غصب كند و آن حيوان برايش شتران يا گوسفنداني بزايـد.  
باشـد و   همان حيوان به همراه نصف آنچه كه زايده مال صاحب اصلي مـي 

چنانچه حيوان مـرد، قيمـتش را بـه همـراه نصـف زايمـانش بـه مـالكش         
  شود. برگردانده مي

***  
كنـد گـاهي    شخصي در ترمينـال بـاربري هـوايي كـار مـي     : 12س

ماند. او نيز دستگاه ضـبط صـوتي را    كاالهايي در آنجا نامعلوم باقي مي
كند، آيا همان ضـبط   كند سرانجام بعد از چند سال توبه مي اختالس مي

صوت برگردانده شود يا قيمتش يا دستگاهي شبيه به آن، با توجه به آن 
  شود؟ نمي پيدادر بازار  كه اين نوع ضبط اآلن

اثـر  به همراه آنچه از قيمـتش كاسـته شـده (در     صوت آن ضبط :12ج
استفاده يا گذشت زمان) برگردانـده شـود. البتـه بايـد بـه روشـي مناسـب        
صورت پذيرد، بدون آن كه خود را اذيت كند، اگـر مـانعي وجـود داشـت     

  اش صدقه بدهد. قيمتش را به نيابت از صاحب اصلي
***  

ام و  هـا را خـرج كـرده    اموالي از ربا نزدم بوده ولي همه آن :13س
دانـم   ام و نمي ها نزدم باقي نمانده است، حاال توبه كرده هيچ چيز از آن

  چه چيزي بر من واجب است؟
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هيچ چيز بر تو جز توبه نصوح و خالصانه براي خدا و به سـوي   :13ج
ناك و گناهي بـزرگ  او واجب نيست. اما اين را بدان ربا عملي بسيار خطر

كس اعالن جنگ نداده مگر  كريم به هيچ قرآن است، زيرا خداوند متعال در
اش از دستت رفته ديگر بر تـو   حال كه اموال ربا همه و نُزول. رباخوارانبا 

  چيزي در اين مورد واجب نيست.
***  

باشـد   : با پولي كه قسمتي از آن حرام و قسـمتي حـالل مـي   14س
  دانم چه كنم؟ باشد ولي حاال نمي ه االن نزدم ميام ك ماشيني خريده

هركس چيزي با مال حرام و حالل بخرد كه قابل تفكيك نباشـد   :14ج
مانند خانه و ماشين، كافي است كه از اموال ديگـرش بـه مقـدار آن حـرام     

ها صـدقه بدهـد. ولـي چنانچـه آن مـال       كردن آن خارج كرده و جهت پاك
ت مطابق آنچه توضـيح داده شـد مـثلش    حرام حق ديگران باشد واجب اس

  بازگردانده شود.
***  

: با اموالي كه از سـود تجـارت دخانيـات (تنبـاكو، توتـون،      15س
ام چه كنم؟ همچنـين اگـر بـا ايـن      ها) كسب كرده سيگارو مشتقات آن

  اموال، مال حالل مخلوط شده باشد؟
و هركس كه با محرماتي از قبيل آالت موسيقي، نوارهاي صـوتي   :15ج

هـا خبـر داشـته     تصويري حرام و انواع دخانيات تجارت كند و از حكم آن
باشد سپس توبه كند، بايد سودهايي را كه از اين معامالت به دسـت آورده  
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هاي خيريه مصرف كند نبايد صدقه بدهد، زيرا خداونـد متعـال    فقط در راه
  پذيرد. پاك است و جز پاك را نمي

لي مخلوط شده باشـد ماننـد فروشـنده    هرگاه اين مال حرام با مال حال
الزم اسـت   فروشـد.  اي كه در كنار ساير مواد مبـاح، سـيگار نيـز مـي     مغازه

دهد مقدار آن مال حرام را محاسبه كرده  براساس تالش و تشخيصي كه مي
زنـد از امـوالش خـارج كنـد بـدين وسـيله        و مطابق با حدس غالبي كه مي

اين را بايد بداند كه خداونـد   ست.اش را از كسب حرام پاك كرده ا كاسبي
كنـد، زيـرا او بسـيار     متعال به جاي آن برايش خير و بركـت را مقـدر مـي   

  دهنده و بخشنده و بزرگوار است. گسترش
باشـد و   در هر صورت چنانچه عموماً اموالي از كسب حرام نزدش مـي 

  خواهد توبه كند حال اگر: مي
و هنگام توبه الزم نيست، هنگام تجارت و كسب آن كافر بوده است بر ا

از اصـحابش   غاز اموالش مال حرام را خارج نمايـد، زيـرا رسـول خـدا     
هنگامي كه مسلمان شدند نخواست آنچه را كه از راه حرام در جاهليت بـه  

 شان جدا كنند. دست آورده اند از اموال

اما اگر شخص هنگام كسب حرام مسلمان و آگاه به تحـريم آن باشـد،   
هـاي حـرام بـه دسـت آورده از      نمايد بايـد آنچـه را كـه از راه   هرگاه توبه 

  هاي خير خرج نمايد. اموالش خارج كند و در راه
***  
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شخصي قبالً رشـوه گرفتـه و سـپس خداونـد او را بـه راه       :16س
مستقيم هدايت كرده است، حال بايد با اموالي كه از راه رشوه به دست 

  آورده چه كند؟
  بيرون نيست: اين شخص از دو حالت :16ج

يا آن كه اين رشوه را از صاحب حق مظلومي گرفته اسـت كـه مجبـور    
دادن بـراي   اي جز رشوه شده به خاطر دستيابي به حقش رشوه دهد و چاره

رسيدن به حقش نداشته است، در اينجا الزم است كه شخص تائب آن مال 
ايـن كـار    دهنده صاحب حق بازگرداند، زيرا او را به اجبار بـه   را به رشوه

 وادار ساخته است.

دهنده ظالمي گرفته كه هدفش آن بوده تـا از    يا آن كه رشوه را از رشوه
دادن به چيزهايي دست يابد كه حقش نبـوده اسـت. در ايـن حالـت       رشوه

شود و بر تائب الزم اسـت ايـن مـال     دهنده بازگردانده نمي  اموال به رشوه
بـه فقيـران خـرج كنـد. همچنـين      هاي خير مانند بخشـيدن   حرام را در راه

  شخص بايد از آن كه سبب شده حق به صاحبش نرسد توبه كند.
***  

ام و در مقابـل آن كارهـا امـوالي     : كارهاي حرامي انجام داده17س
ام آيا بايد آن اموال را به كساني كه داده اند  ام، حال كه توبه كرده گرفته

  بازگردانم؟
كنـد يـا خـدمات حرامـي را      ميشخصي كه در مشاغل حرام كار  :17ج

گيرد، هرگـاه توبـه كنـد و آن امـوال     ميدهد و در مقابل آن مزدي  انجام مي
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ها را از اموالش خارج كرده و در راه خيـر خـرج    حرام نزدش باشد بايد آن
  ها را داده اند بازگرداند. كند و نبايد به كساني كه آن

گيرد، هرگاه توبـه   ميبه عنوان مثال: زن زاني كه به خاطر عمل زنا پول 
  كرد نبايد آن پول را به مرد زاني كه داده بازگرداند.

گيـرد، اگـر توبـه كنـد      اي كه به خاطر موسيقي حرام پول مـي  يا نوازنده
  نبايد آن پول را به صاحبان مجلس بازگرداند.

يا فروشنده مشروبات الكلي و شراب يا مـواد مخـدر و دخانيـات اگـر     
  بازگرداند. را به كساني كه از او خريد كرده اند ها توبه كند نبايد پول

هايي را كـه گرفتـه    دهد اگر توبه كند نبايد پول يا كسي كه شهادت دروغ مي
هاي ديگري  توان مثال به شخصي كه او را استخدام كرده بازگرداند. همچنين مي

هـاي حـرام را بـه صـاحبان گناهكـارش       آورد. علّت آن است كه اگـر آن مـال  
هاي حرام به كار خواهنـد گرفـت و از    ند آنان نيز باز اين اموال را در راهبازگردا

كنند و مجدداً نافرماني و معصيت خداوند را خواهند  مي شخص ديگري استفاده
هـا را در   كرد. بنابراين، شخص بايـد خـود را از آن حـرام خـالص كـرده و آن     

برگزيـده و  » يـه ابـن تيم «هاي خير خـرج كنـد. ايـن رأي را شـيخ اإلسـالم       راه
  ».390/  1مدارج السالكين «شاگردش ابن قيم ترجيح داده است 

***  
اي كـه   : كاري است كه مرا مضطرب و آشفته ساخته به گونـه 18س

ام! آن ايـن اسـت    خوابي شده تحمل و طاقت آن را نداشته و مبتال به بي
دانم چگونـه توبـه    ام، نمي كه مرتكب عمل فاحشه و پليدي با زني شده

  نم؟ آيا براي پوشاندن اين رسوايي جايز است با او ازدواج كنم؟ك
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پرسد كه در خارج از كشور مرتكب عمل فحشـا   شخص ديگري مي
شده و در نتيجه، آن زن حامله شده است آيا آن كودك فرزند اوسـت؟  

  و آيا بر او واجب است كه نفقه آن فرزند را بفرستد؟
هـا و فـواحش    اط بـا پليـدي  سؤاالت پيرامون موضوعاتي در ارتب :18ج

گرداند مجدداً نظري  چنان زياد شده است كه بر تمامي مسلمانان واجب مي
هـاي   شان در پرتو هدايت شان انداخته و در مسير اصالح و احوالبه اوضاع 

» وجـوب غـض بصـر   «به ويژه در مورد مسائلي مانند  قرآن و سنت بيندازد
ندادن و  يا نامحرم، دست(چشم فروكشيدن و حياي چشم)، تحريم خلوت 

نكردن با زنان نامحرم و... رعايت كامل حجاب شـرعي، خطـرات    مصافحه
نكـردن بـه    هـاي آموزشـي و كـار، مسـافرت     اختالط زن و مـرد در محـيط  

اسـالمي و خانـه    يهسرزمين كفار، توجه بـه بازسـازي و تحكـيم خـانواد    
موجـود از سـر   هاي  مسلمان و ازدواج با دختران باكره و برداشتن دشواري

  ها بايد توجه بيشتري كرد. راه آن
داده از  اما در ارتباط با سئوال كسي كه عمل زشت و پليد زنـا را انجـام  

  دو حالت بيرون نيست:
اگر كسي به عنف و اجبار و بدون ميل زني با او زنا كـرده اسـت، بايـد    

او وارد را به آن زن بپردازد، آن هم به علت ضرر و زياني كه بر  )1(مهر مثل
هاي صادقانه و نصوح. و چنانچه كارش بـه امـام    كرده است به همراه توب

مسلماني يا قاضي به نيابت از او كشيده شد بايد به اجراي حـدود شـرعي   
                                                            

شـته و مهـر متوسـط و معمـول محاسـبه مهر مثل مهری را گویند که در جامعـه عمومـًا رواج دا -١
  شود. می
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مراجعـه   1/366توانيد به مدارج السـالكين   تن دهد (براي تفصيل بيشتر مي
  كنيد).

قط توبه شامل مـرد  و چنانچه با زني از روي ميل و رغبت او زنا كرد، ف
ايش هم بر گردنش ه شود و فرزند هم مطلقاً به مرد تعلق نداشته و نفقه مي
باشد، زيرا آن فرزند از راه همخوابگي نامشروع به دنيا آمده است و يـا   نمي

شود و جـايز نيسـت فرزنـد بـه      چيزي شبيه به آن كه مربوط به مادرش مي
  مرد زاني ملحق شود.

كننده جايز نيست به خاطر پوشاندن قضيه با  هاز طرف ديگر براي توب
 3آن زني كه زنا كرده ازدواج كند، زيرا خداوند متعال در سوره نور آيه 

  فرمايد: مي
اِن ﴿ ۡو ُمۡشَِكٗة وَ  ٱلزَّ

َ
َّ َزانَِيًة أ ِ انَِيةُ َ يَنِكُح إ ۡو  ٱلزَّ

َ
َّ َزاٍن أ ِ ٓ إ َ يَنِكُحَها

  .﴾ُمۡشِكٞ 
 جـز  زناكار، زن و نگيرد، همسرى به را مشرك يا ناكارز زن جز زناكار، مرد«

  »نگيرد، زنى به را مشرك يا زناكار مرد
همچنين جايز نيست زني را كه در اثر زنا حامله است عقد كند، هرچند 

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

اي صادقانه كـرد و مشـخص    توبه كرد و آن زن هم توبهاما اگر آن مرد 
شد حامله نيست جايز است بـا او ازدواج كنـد و زنـدگي جديـدي را كـه      

  مورد رضاي خداوند متعال است شروع كنند.
***  
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ها پيش مرتكب  عمل زشت و پليد زنا شدم  : پناه بر خدا، سال19س
نـدگي كـرديم،   در نتيجه همان زن را  عقد كردم و چندين سال باهم ز

اي صادقانه كرده ايم، حـال چـه بايـد بكنـيم و چـه       اآلن ما هردو توبه
  چيزي بر ما واجب است؟

چنانچه توبه هردو نفر شما صحيح و درست و صادقانه باشد بـر   :19ج
شما واجب است مطـابق بـا شـرايط شـرعي ازدواج (رضـايت ولـي و دو       

نيسـت كـه ايـن عقـد در      الزم شاهد) مجدداً به عقد يكديگر درآئيد. البتـه 
محضر و يا مجلس باشد همانكه در منزل در حضور دو شاهد و ولي باشد 

  كند. كفايت مي
***  

گويد: كه با مـردي صـالح ازدواج كـرده اسـت در      : زني مي20س
ها راضي  حالي كه قبل از ازدواج كارهايي انجام داده كه خداوند از آن

پرسد: آيا  كند و مي سرزنش ميباشد ولي اآلن وجدانش دائماً او را  نمي
بر او واجب است آنچه را كه در گذشته انجام داده است بـه شـوهرش   

  بگويد؟
بر هيچكدام از زن و شوهر واجب نيست ديگري را از منكراتـي   :20ج

كه قبل از ازدواج انجام داده است باخبر كند. بنابراين، هركس به چيـزي از  
ا همانگونـه كـه خداونـد بخشـنده     اين اعمال زشت و پليد مبتال شـد آن ر 

اي نصـوح بكنـد كفـايتش     پوشانده است بپوشاند و همين اندازه كـه توبـه  
  كند. مي
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اي ازدواج كرد اما شب زفاف متوجـه شـد    اما چنانچه كسي با زن باكره
كه آن زن به علت عمل فاحشه (زنا) درگذشـته بكـارتش را از دسـت داده    

د مهري را كه به او داده بـاز پـس   است، اين حق را خواهد داشت كه بتوان
اما اگر ديـد كـه توبـه كـرده بهتـر اسـت گنـاهش را         گيرد و طالقش دهد.

بپوشاند و آن زن را طالق ندهد، زيرا برايش بدين سبب اجـر و پـاداش از   
  جانب خداوند منظور خواهد شد.

***  
: كسي كه از عمل بسيار پليد و زشت لواط توبه كـرده اسـت   21س

  ؟چه بايد بكند
اي بسـيار   بر فاعل و مفعول در اين عمل پليد واجب اسـت توبـه   :21ج

بزرگ و صادقانه كرده و به خداونـد رحمـان روي آورنـد. زيـرا مشـخص      
نيست شايد اهللا بر آنان همانگونه كه بر قوم لوط به خاطر قباحت و زشـتي  

  شان عذاب فرو فرستاد انواع عذاب را فرو فرستد. جنايت
از آنان (قوم لوط) گرفت و همانند كوران گردانـد،  بصيرت و آگاهي را 

كردنـد،   هدف و كورمـال كورمـال راه رفتـه و زنـدگي مـي      اي كه بي بگونه
 فرمايد: همچنانكه خداوند مي

﴿ ٓ ۡعُيَنُهمۡ  َفَطَمۡسَنا
َ
  ]٣٧[القمر:   ﴾أ

  .»ها برداشتيم... شان را كور كرديم و روشنايي را از آن ما چشمان«
 دي مهيب و مرگبار فرو فرستاد.بر آنان صدا و فريا

اي  شان را به شدت تكان داده و ويران و نابود ساخت به گونـه  سرزمين
 هاي آنان را واژگون ساخت. كه همه عمارت
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هاي خشك و سنگين فـرو فرسـتاد    هاي گله بر آنان چنان باراني از توده
  شان را نابود ساخته و به هالكت رساند. كه در سپيده دم همگي

گـردد   بب حدي كه بـر مرتكـب ايـن عمـل فحشـاء اجـرا مـي       بدين س
همسر) فقط كشـتن اسـت. زيـرا     همسردار يا بي –(محصن يا غير محصن 

 الَْفاِعـَل، َفاْقُتلُوا لُوٍط، َقْومِ  َقَمَل  َفْعَمُل  وََجْدُيُموهُ  َمنْ « فرمايد: مي غرسول خدا 
دهـد فاعـل و    جام ميهركس را يافتيد كه عمل قوم لوط را ان« )1(»َوالَْمْفُعوَل 

  ».مفعول آن عمل را بكشيد
***  

ام ولـي مقـداري از اشـياء حـرام ماننـد آالت       : من توبه كرده22س
باشـد، آيـا جـايز     هاي مبتذل نزدم موجود مـي  موسيقي و نوارها و فيلم

شان بسـيار زيـاد    ها را بفروشم به خصوص كه ارزش پولي است كه آن
  است؟
باشـد همچنـين    ام است جـايز نمـي  و فروش آنچه كه حر خريد :22ج

آيـد حـرام    پولي كه از فروش محرمات (آنچه كه حرام است) به دست مي
َ  إِنَّ «فرمايند:  مي غباشد. رسول خدا  مي يعني  )2(.»َعَمَنهُ  َحرَّمَ  َشيًْئا َحرَّمَ  إَِذا ابَّ

(به راستي كه هرگاه خداوند چيزي را حرام بگرداند پـول آن را نيـز حـرام    
داني ايـن اسـت كـه ديگـران از محرمـات       نيده است). آنچه كه تو ميگردا

هـا بـراي تـو جـايز      استفاده خواهند كـرد. بنـابراين، بـدان كـه فـروش آن     
                                                            

» ارواء الغلیـل«این روایت را ابوداود و ترمذی و ابن ماجه روایـت کـرده انـد و البـانی آن را در  -١
 صحیح دانسته است. 

 به روایت را ابوداود  و آن حدیث صحیح دانسته است. -٢
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فرمايـد:   باشد، زيرا اين عمل را خداوند متعـال حـرام گردانيـده و مـي     نمي
﴿ َ ْ  َو َ  َتَعاَونُوا ثۡمِ  َ   ]٢[المائدة/    ﴾َوٱۡلُعۡدَوٰنِ  ٱۡلِ

ي بر انجـام گنـاه و دشـمني و عـداوت يكـديگر را يـاري و مسـاعدت        يعن«
  .»نكنيد

كنـي نـزد پروردگـارت بهتـر و      اما هرآنچه كـه از مـال دنيـا زيـان مـي     
انتهـايش   تر براي تو خواهد ماند و به فضل و كـرم و بخشـش بـي    جاودانه

  عوض آن را به تو خواهد داد.
***  

كردم و  ديني را تبليغ مي هاي بي : انسان گمراهي بودم و انديشه23س
نوشتم  ها و مقاالت الحادي و كفرآميزي مي ها، داستان در اين مسير رمان

همچنين اشعاري در انجام معاصي و محرمات و دعوت ديگران به آن و 
كـرانش   سرودم، تا آن كه خداوند مرا با رحمـت بـي   گسترش فسق مي

ايي هـدايت  ها به سـوي نـور و روشـن    دريافت و از ظلمات و تاريكي
  دانم چگونه بايد توبه كنم؟ گرداند، اما نمي

باشـد و   سوگند به خدا اين نعمت بسيار بزرگ و با عظمتـي مـي   :23ج
اين توبه همان هدايت حقيقي است كه بايد به خاطر آن خداونـد متعـال را   
سپاس بگذاري و از او ثبات و پايداري را طلبيده و خواهان فضـل و كـرم   

  بيشترش باشي.
هركس كه زبان و قلمش را در جنگ با اسالم و تبليغ عقايد انحرافي  اما

گيرد اگر بخواهد توبـه   كننده يا فسق و فجور به كار مي هاي گمراه يا بدعت
  كند بر او واجب است كارهاي زير را انجام دهد:
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اش را از تمامي آنچه كرده اعـالن كـرده و بازگشـتش در     علناً توبه اول:
ا به هر وسيله يا راهي كه در توانش است آشكار سـازد  بين جمهور مردم ر

تا از تمام كساني كه گمراه كرده پوزش بخواهد و آن باطلي كه تبلـيغش را  
كرده رسوا سازد تا ديگر كساني كه تحت تـأثيرش در قبـل بـوده يـا از      مي

كردنـد فريـب نخوردنـد، همچنـين      كرده پيـروي مـي   شبهاتي كه مطرح مي
ن افتاده بود روشن سازد تا مبادا ديگران در آن بيفتد و از اشتباهاتي كه در آ

هرآنچه كه گفته بيزاري و برائت بجويد. اين آشكارسازي براي او يكـي از  
  فرمايد: باشد، زيرا خداوند متعال مي واجبات توبه مي

﴿ َّ ِ ِينَ  إ ْ  ٱلَّ ْ  تَابُوا ۡصلَُحوا
َ
ْ  َوأ ْوَلٰٓئَِك  َوَبيَُّنوا

ُ
تُوُب  فَأ

َ
نَا مۡ َعلَۡيهِ  أ

َ
 ٱلرَِّحيمُ  ٱلَّوَّاُب  َوأ

  ]١۶٠[البقرة:     ﴾١٦٠
مگر كساني كه توبه كنند (از كتمان حق) و به اصطالح (حال خود و جبران «

مافات) بپردازند و (آنچه را كه از اوصاف پيغمبـر و اسـالم و ديگـر حقـائق     
پذيرم  چنين كساني را مي يهكردند) آشكار سازند. توب دانستند و پنهان مي مي

  .)1(»پذير و مهربانم... و من بسي توبه
اين كه قلم و زبانش را در نشر و تبليغ اسالم به كار گيرد و تمـام   دوم:

توان و امكاناتش را در ياري دين خدا و آموزش حق بـه مـردم و دعـوت    
  اسالمي بسيج كند.

شـان و   اين كه اين نيروها را در مقابله با دشمنان خدا و رسـوائي  سوم:
هايشان به كار گيرد، همانگونه كه آنان را در گذشته ياري  كردن توطئه يخنث
ها و خياالت دشمنان اسالم را تخطئه كنـد و شمشـيري در    كرد و گمان مي

                                                            
 باشد. این حدیث را ابوداود روایت کرده است و صحیح می -١
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دست اهل باطل باشد. همچنين هركسي كه شخصي را هرچند بـراي يـك   
 بار به فوايد امري حرام و جواز آن مانند ربا قانع كند بر او شايسـته اسـت  
كه بازگردد و براي او همانگونه كه گمراهش كرده بود، هدايتش گرداند تـا  

تنها اهللا هست كه هـدايت  «بدين وسيله كفّاره اشتباهاتش را ادا كرده باشد. 
  ».كند مي



  
  
 

  سخن آخر

اي بنده خدا! پروردگار مهربان درِ توبه را گشوده، آيا بهتـر نيسـت وارد   
  آن شوي.

، و رواية َوالَْمْغرِِب  الَْمرْشِقِ  َننْيَ  َما ِمرْصَاَقْيهِ  َننْيَ  َما َعْرُض  ابَابً  لِلتَّْوَبةِ  إِنَّ «
َّ  ُفْغلَُق  َال ، َخًما َسْبِعنيَ  َمِسرَيةُ  َعْرُضهُ  ْمُس  َيْطلُعَ  َح   .)1(»َمْغِربَِها ِمنْ  الشَّ

باشد كه فاصله دو لنگه آن به اندازه مسـافت   (همانا توبه داراي دري مي
در روايت ديگري آمده: كه پهناي آن بـه مسـافت    –باشد  مي شرق تا غرب
رسد و تا زماني كه خورشـيد از محـل غـروبش طلـوع كنـد       هفتاد سال مي

  بسته نخواهد شد).
  ، گوش كن:اهللا متعالخطاب به اين مورد و در 

ــا« ِْطُئــونَ  إِنَُّكــمْ  !ِعَبــاِدي يَ ــا َواجََّهــارِ، بِاللَّْيــلِ  ختُ نَ
َ
ْغِفــرُ  وَأ

َ
ُّ  أ ــا، نُــوَب ا  مَجِيًع

ْغِفرْ  َفاْسَتْغِفُروىِي 
َ
  )2(»لَُكمْ  أ

كنيد، ولي من تمـامي   (اي بندگان من! شما شب و روز خطا و اشتباه مي
بخشايم. بنابراين، از من طلب مغفرت و بخشـش بنمائيـد تـا     گناهان را مي

شما را مغرفت كرده و ببخشايم). حال آيـا بهتـر نيسـت طلـب اسـتغفار و      
  بخشش كني.

                                                            
 ).٢١٧٧این حدیث را طبرانی در الکبیر روایت کرده است (صحیح الجامع  -١
 به روایت مسلم. -٢
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گشايد تا توبه خطاكاران روز را بپـذيرد و   ايش را ميهها دست هللا شبا
خطاكاران شب را بپـذيرد،   گشايد تا توبه هايش را مي همچنين روزها دست

دارد. پـس   اين را بدان كه اهللا، عذرخواهي و پوزش بندگانش را دوست مي
  آيا بهتر نيست به سوي اهللا روي آوري.

  ن سخنان تائب شيرين و گوارا است!سوگند به خدا! چه اندازه اي
خواهم كه مرا ببخشي و بـه   خداوندا! به سبب عزت تو وذلت خودم مي

  من رحم كني.
نيازيـت و فقـر و    و بي مبه سبب قدرت و توانمنديت و ناتواني و ضعف

خـواهم، ايـن پيشـاني خطاكـار و      احتياج من به تو از تو كمك و ياري مي
  ..پرداز من در برابر توست. دروغ

بندگانت غير از من بسيار فراوان و بيشمارند، ولي من غيـر از شـما نـه    
  گاهي... آقا و سروري دارم و نه پناه

  اي از عذاب شما غير از شما ندارم... دهنده هيچ نجات
كند كمـك و اسـتعانت    اي كه زاري مي از شما همانند مسكين و بيچاره

  طلبم... مي
  كنم... ناتوان است به درگاه شما ناله مي و همانند فروتن و ذليلي كه خوار و

و شما را همانند شخصي كه وحشت كـرده و در تنگنـا و تـرس اسـت     
  خوانم... مي

اش  آن هم همانند درخواست كسي كه گردنش پائين افتاده است و بيني
اي جوشـان اسـت و    بر خاك ماليده شده است و چشمانش چـون چشـمه  

  قلبش شكسته و ذليل شده است...
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  ي در اين حكايت و پندهاي آن در ارتباط به توبه بينديشيد:اندك
گذشـت، ناگهـان ديـد درِ     روايت شده يكي از صالحان از خيابـاني مـي  

كـرد از آن خـارج    خواست و گريه مي منزلي باز شد و كودكي كه كمك مي
 كرد تا سرانجام در را به روي كودك بسـت  شد، مادرش نيز او را دنبال مي

كـرد   كودك اندكي دورتر رفتـه و در حـالي كـه فكـر مـي      وارد منزل شد و
اي كـه از آن خـارج شـده بـود نيافـت،       ي غيـر از خانـه  هگا ايستاد، اما پناه

نيافت تـا خـود را در آغـوش او بينـدازد.     را همچنين كسي غير از مادرش 
برگشت در حالي كه قلبش شكسته و اندوهگين بود، ديد در بسته است، به 

هـا بـر    اش را بر آستانه در قرار داده با حالتي كه اشـك  نهآن تكيه زده و گو
تي بعد مـادرش بيـرون آمـد و بـه     اظغلطيد خوابش برد. لح مي هايش گونه

مجرد اين كه آن صحنه را ديد خودش را بـر كـودك انداختـه و گريـان و     
گفت: كجا رفتي پسرم، چه كسي غير از مـن   اش كرد و مي ناالن غرق بوسه

هد! آيا نگفتم با من مخالفـت نكـن و مـرا بـرخالف فطـرت      د تو را پناه مي
كردن نكن.  ام كه سرشار از رحمت و شفقت به توست وادار به تنبيه مادري

  اش كرد!! سپس او را گرفت و وارد خانه
اش  تر است و بيشـتر بـه بنـده    اش مهربان اما خداوند از اين مادر به بنده

  كند. رحم مي
چيـز گسـترش يافتـه    اوندي كه بر هر ر در برابر رحمت خدرحمت ماد

  گيرد و چه اندازه است؟ است كجا قرار مي
شـود. و مـا    خوشحال مـي خشنود و كند  خداوند آنگاه كه بنده توبه مي

  مانيم. بهره نمي شود بي هرگز از پروردگاري كه خوشحال مي
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ـ   مي بسيار خشنود(خداوند  بلكـه بسـيار   بنـده مـؤمنش    يهشـود از توب
ن كسي كه در سـفر كـوير در معـرض خطـر قـرار گرفتـه و       از آتر خشنود

كه حامل خوردني و نوشيدني است در حالي كه او در (شترش) راهوارش 
گردد  كند، و هرچه مي خوابد رهايش مي سايه درختي استراحت كرده و مي

 بينـد، در آن حـال  يابد و چيزي نميآن را نمي دودد از اين تپه به آن تپه مي
گـردد تـا    كند و ناچار به محل اول برمي وجودش غلبه ميگرما و عطش بر 

كشـد   در همانجا تسليم مرگ شود و در حالي كه كامالً نااميد شده دراز مي
بيند كه راهوارش (شترش) باالي سرش ايستاده است و لگـامش   ناگهان مي

  .)1(گردد ها و خوشحال مي ها و نوشيدني كشد با تمام خوردني را مي
من! گناه در تائب صادق، دل شكستگي و ذلت در برابـر  بدان اي برادر 

كنندگان نزد اهللا بسيار محبوب  كند، همچنين ناله توبه پروردگارش ايجاد مي
  داشتني است. و دوست

اي كـه   دهد، به گونه قرار مي بنده مؤمن هميشه گناهانش را نصب العين
ه بـه دنبـال   كند، در نتيج حالت دل شكستگي و پشيماني را در او ايجاد مي

تواند اعمال حسنه  دهد و تا مي آن گناهان تن به طاعات و بندگي بيشتر مي
دهد، تا جايي كه شيطان چه بسـا بگويـد: اي كـاش او را در ايـن      انجام مي
كننـدگان، تبـديل بـه     انداختم. بدين سبب است كه بعضي از توبـه  گناه نمي

وده اند. آگاه باش كه شوند كه هرگز قبل از آن نب صالحان و شايستگاني مي
آورد هرگـز خـود را    مـي  خداوند رحمان آنگاه كه بنده تـائبش بـه او روي  

  كشد. عقب نمي
                                                            

 .٤/٣٦٨صحیح جامع  -١
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  ؟!داي آيا اين داستان را شنيده
در گذشته پسري تحت حمايت و سرپرستي پدرش با بهترين غـذاها و  

پوشانيد و نيكـوترين   ها را بر او مي كرد بهترين لباس ها زندگي مي نوشيدني
مين كرده و دائمـاً در صـدد   ابيت را برايش فراهم كرده و مخارجش را تتر

رفع تمام مايحتاجش بود تا آن كه او را روزي براي انجـام كـاري فرسـتاد،    
ولي دشمنان ناجوانمردانه او را در راه گرفته و اسيرش كـرده و بـه شـدت    

  بستند و به سرزمين دشمن بردند.
افتـاد،   هاي پي در پي او مـي  احسان او هر بار كه به ياد تربيت پدرش و

آورد و آن همه نعمـت و محبـت را بـه     اندوه و حسرت دلش را به درد مي
كـرد تـا    ها را تحمل مي آورد. ولي در اسارت دشمن بدترين شكنجه ياد مي

آن كه تصميم گرفتند او را به قتل برسانند كه ناگاه چشمش به پدرش افتاد 
آيد بـه طـرف پـدر دويـد و خـود را       مي كه به او نزديك شده و به طرفش

پـدرجان، پـدرجان،    گفـت:  كـرد و مـي   جلوي او انـداخت و اسـتغاثه مـي   
پدرجان، به پسرت نگاه كن كه به چـه حـالي افتـاده اسـت، در حـالي كـه       

يافت. او پدرش را به آغوش گرفته بود و  هايش جريان مي ها بر گونه اشك
نبالش بودند تا به او رسيدند و كرد و از طرفي دشمنان هم به د رهايش نمي

  كرد. بر باالي سرش ايستاده و او همچنان پدر را رها نمي
دهـد و از   گويي، پدرش او را در اين حالت به دشمن تحويل مي آيا مي

بار اين مسئوليت شانه خالي خواهد كرد. بنابراين، گمانت در باره كسي كه 
دشـان بيشـتر اسـت،    رحمتش به بندگانش از پدر و مـادر نسـبت بـه فرزن   

  چيست؟!
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هرگاه بنده از دشمن بگريزد و به سوي او روي آورد و خود را با تمـام  
اش بـه همـراه    هايشان را به خـاك آسـتانه   وجود در برابرش بيندازد و گونه

گريه و فغان بمالد و بگويد: اي پروردگارِ من! رحم كن بر كسي كـه هـيچ   
اي جز شما بـرايش وجـود    دهنده اي جز شما ندارد، و هيچ ياري كننده رحم

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

  اي جز شما ندارد... دهنده و هيچ كمك
  باشد... ات مي مسكين و بيچاره و فقير توست و گداي آستانه

  اش هستي و پناهش تنها به سوي توست... دهنده تو تنها پناه
  از خود شما ندارد...و مأوايي از عذاب شما غير  ءهيچ ملجا

پس اي برادر، بـه انجـام اعمـال صـالحه و خيـر و كسـب حسـنات و        
  همراهي با صالحان و نيكان بشتاب...

و از انحراف و شك بعد از هدايت و گمراهـي بعـد از رهيـابي شـديداً     
  بپرهيز، زيرا خداوند متعال همراه توست.

ي تتم ::    رمحة اهللا والسالم عليكم و   .بنعمته الصاحلاتاحلمد هللا ا
***  


