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حقیقت توبه و میوههای آن1//

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
شکر و ستايش بررراي اهلل تعررا ي
است و صلوات و سالم بر رسول اهلل و
بر آل و اصحابش و هر کسي که بررا او
دوستي کند .أما بعد:
توبه به سوي اهلل جررو و عررال از
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بزرگترررررررين عبررررررادتهررررررا
مر يباشررد و از همررهي آنهررا نررزد وي
دوست داشتنيتر است ،وسيعترين راه
براي رسيدن به رحمت ،بهشت ،عطا و
رضايتمندي اهلل تعا ي ميباشررد ،زير را
در آن واجب مر يشررود کرره خررواري،
خضوع و شکسته شدن در پيشگاه اهلل
سبحانه ،اعتراف به گناه و کوترراهي در
برابر پروردگار تبارك و تعا ى وجررود

حقیقت توبه و میوههای آن3//

داشرررته باشرررد ،در آن درخشرررندگي
عبادت آشکار ميگررردد و توسر آن
انسان به منز تي ميرسد که اهلل تعررا ي
او را براي آن آفريده است .انساني که
شررامو نرراقد بررودن ،ضررعيف بررودن،
کوتاهي ،خطا ،جهو و ظلم ميباشد.
آن اعتراف به ناقد بودن عقررو،
ضعيف بودن نفس و اقرررار برره کامررو
بودن اهللِ يکتا و بيشررريک اسررت .آن
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منز تي است که پيامبران و رسوالن از
آن بينياز نبودند و همچنر ين بنرردگان
صا ح و همچنين او ياء مقرب نيررز برره
آن نياز داشتند .آن برره ماننررد رو در
جسد است ،به همين د ير و اهلل تعررا ي
خطاب به بندگان مؤمنش ميفرماير د:
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُممممْ تُِْلِنُمممونَ [ نرررور( ]31:اي
مؤمنرران! همگر ي برره سرروي اهلل توبرره
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نمايد ،باشد که رستگار شويد!).
در اين آيه رستگاري را مشروط
به توبهي بعد از ايمان قرار داده است،
اين د يلي بر اين است کرره آن منز تر ي
ميباشد که گريزي از آن براي بندهاي
که در راه اهلل تعا ي حرکررت مر يکنررد،
وجود ندارد .به همين د يو اهلل سبحانه
و تعا ى به آخرين پيامبرش محمررد
ميفرمايد :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّمما اللَّمهُ
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َاسممممفَرِِْ ْر لِمممم َنَِِْْ وَلِلْمُممممؤْمِنِينَ
و ْ
وَالْمُؤْمِنَاتِ[ محمد] (پررس برردان کرره
هيچ پرستش شوندهي برحقي جررز اهلل
وجود ندارد و بررراي گناهررت و بررراي
مردان و زنرران مررؤمن الررب اسررت فار
کن!).
اي برادر گرامي :به ياد بياور که
تو انسان هستي و انسان کسر ي اسررت
که در او خطا و نافرماني وجررود دارد
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و مرتکب زش و بدي ميشود و بررر
گناهان و خطاهررا گرفتررار مر يباشررد،
کسي از مخلوقات معصوم نمر يباشررد،
مگر کسر ي کرره اهلل تعررا ي او را بررراي
رساندن وحر ياش و رسررا تش حفر
کرده باشد ،خطررا کررردن مررا اجتنرراب
ناپذير است و زش و هالك شدن ،به
مصلحت ما نميباشد.
اهلل تو را حف کند! بدان :توبه از
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گناهان همان زنده بودن جانها و قلبها
ميباشد و اهلل جررو و عررال از توبررهي
بندهاش شديد ًا خوشحال مر يشررود ،و
معذرت خواهي و شکستن [غرررورش]
را از او قبول ميکند و از ادامه دادن و
اصرار داشتن او [برگناهان] ناخشررنود
ميگردد .اهلل تعا ي ميفرماير د :وَهُموَ
الَّ ِي يَقَِْلُ الفَّوْبَةَ عَنْ عَِِادِهِ وَيَعُِْو عَمنِ
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَِْعَلُونَ[ ا شررور ]
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(و او کسرر ي اسررت کرره توبرره را از
بندگانش قبول ميکنررد و از بررديهررا
گذشت مينمايد و آنچه را انجام مي-
دهيد ،ميداند).
حقيقت توبه چيست؟
شرطهاي آن چه ميباشد؟
ميوههاي آن چيست؟
***
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حقيقت توبه
اي بندهي اهلل تعا ي به ياد بير اور
که گناهان سبب هالکت بنررده و زير ان
او و مجازات او در دنيا ميشررود و آن
امري است که قابو مالحظه و مشاهده
ميباشد و پيامدهايي دارد برره ماننررد:
اضطراب ،پريشاني ،فشررار ،تشررويش،
تنگي ،عذاب و خشررمگينيي از ارررف
اهلل تعا ي و مجازات شدن توس وي.
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همچنرر ين عاقبررتهرراي آن در
آخرت بر هيچ مسلمان عاقلي پوشيده
نيست ،اهلل تعا ي ميفرمايد:
كَلَّمما إِنَّ كِفَممالَ الَُِِّْمماِِ لَِِمم
ِسممِِّينٍ[ ا مطففررين( ]7 :چرره بسررا
پروندهي اعمررال برردکاران در سررجين
است) .أبو عبيده و أخفش گفتهاند :در
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()1

زندان و تنگي شديد است.

اهلل سبحانه مر يفرماير د :وَمَمنْ
أَعْ َرضَ عَمنْ كِكْمرِي فَمَِنَّ لَمهُ مَعِي َمةً
ضَنْكًا وَنَ ْن ُم ُرهُ يَموْلَ الْقِيَامَمةِ أَعْمَممى
[ارره( ]124 :کسر ي کرره از ير اد مررن
رويگررردان شررود ،در نتيجرره بررراي او
زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت
( )1فتح ا قدير لشوکاني.399/5 :
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او را کور محشور ميکنم).
در نتيجه گناهان سبب بدبختي و
تنگي زندگي در دنيا و آخرررت مر ي-
شود .به همين د يو توبه راهر ي قرروي
براي گشررايش ير افتن از مشررکالت و
اامينان خاار نفس و راحتي انديشرره
در دنيرر ا و نجررات در روز حسرراب و
کتاب ميباشد.
حقيقررت توبرره :بازگرديرر دن برره

 //14حقیقت توبه و میوههای آن

سوي اهلل تعا ي و بازگشت برره سرروي
وي و شکسته شرردن در پيشررگاه او و
خوار شدن در برابر وي و اعتراف برره
کوترراهي نفررس و کررم کرراري در اداي
حقوق و اااعت وي ميباشد.
اي برررادر گرامرر ي برردان :توبرره
شرواي دارد که برردون آنهررا درسررت
نميباشد.
***

حقیقت توبه و میوههای آن15//

شروط توبه
نررووي رحمرره اهلل تعررا ى گفترره
است :علماء مر يگوينررد :توبرره از هررر
گناهي واجب است و اگر گناه در حق
اهلل تعا ي باشد و در حق مردم نباشررد،
داراي سه شرط است:
يکر ي از آنهررا :برراز ايسررتادن از
گناه.
دوم :پشيماني از انجام آن.
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سوم :عزم خود را جزم کند کرره
به سوي آن گناه هرگز باز نگردد .اگر
يکي از اين سه مررورد وجررود نداشررته
باشد ،توبه درست نميباشد؛ و ي اگررر
گناه در حق بشر صورت گرفته باشد،
شرطهاي آن چهار عرردد اسررت :سرره
مورد آن بيان شد [و چهارمي]:
از انجررام دهنرردهي آن حال ير ت
بطلبررد ،اگررر مررال او ير ا ماننررد آن را
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خورده بود ،به او باز گرداند ،اگر به او
تهمت زده بود و ماننررد آن ،آبررروي او
را برگردانررد ير ا از او الررب بخشررش
نمايد ،و اگر غيبت او را نموده بررود از
او حال ير ت بطلبررد .همچنر ين دوسررت
داشته باشد که از تمامي گناهان توبرره
نمايد.
بر توست اي برادر گرامي :عقب
انداختن و پا به پا کررردن بررراي توبرره
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نمودن ،تو را گمراه نسررازد و آن باير د
فور ًا انجام شود و جايز نميباشد که به
تأخير بيافتد ،زيرا اهلل جو و عال مي-
فرمايد :يَا أَيُّهَا الَّ ِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى
ًَمموحًا[ ا تحررريم] (اي
اللَّممهِ تَوْبَممةً ن ُ
کساني که ايمان آوردهايد به سرروي اهلل
توبه نصو نماييد!).
گناهانت به هر انرردازهاي مر ي-
خواهد باشد و خطاهرراي تررو برره هررر
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جايي که ميخواهد رسر يده باشررد ،از
رحمت اهلل سبحانه مأيوس نشو! زير را
او بخشندهاي گرامي اسررت و بررا حير ا
مررريباشرررد ،و بنررردهاش اگرررر از او
درخواسررتي نمايرر د ،دسررت او را رد
نميکند ،اين چنين است که او سبحانه
مر يفرماير د :قُ ملْ يَمما عَِِممادِيَ الَّ م ِينَ
ُسمهِمْ لَمما تَقْنَ ُمموا مِمنْ
أَسْ َرفُوا عَلَى أَنِْ ِ
َِحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرِِْ ُر ال ُّنُولَ جَمِيعًمما
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إِنَّهُ هُوَ الْرَُِوُِ ال َّرحِيمُ * وَأَنِيُِمموا إِلَممى
َِبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَِْملِ أَنْ يَميْتِيَكُمُ
ًْ مرُونَ * وَاتَِِّعُمموا
الْعَ م َالُ مُ ممَّ لَمما تُن َ
أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِمنْ َِبِّكُممْ مِمنْ
قَِْلِ أَنْ يَيْتِيَكُمُ الْعَ َالُ بَرْفَةً وَأَنْمفُمْ لَمما
تَ ْم معُرُونَ[ ا زمرررر( ]54:بگرررو :اي
بندگان من که بررر جانهايترران اسررراف
نمودهايد ،از رحمت اهلل نااميد نشررويد!
زيرا اهلل تمامي گناهان را ميآمرزد ،او

حقیقت توبه و میوههای آن21//

بسيار آمرزنده [و] دائماً رحمت کننررده
است * [پس] به سوي پروردگارترران
باز گرديد و تسليم او شررويد! قبررو از
آن که براي شما عذاب برسد ،و در آن
هنگام ياري نميشويد * از نيکوترين
چيزي که از ارررف پروردگارترران بررر
شما نازل شده است ،تبعيت کنيد! قبو
از آن که ناگهان عذاب برره نررزد شررما
بيايد و شما [از آن] غافو باشيد).
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أبوموسررى عبررد اهلل بررن قرريس
أشعري آورده اسررت کرره پير امبر
فرمود« :إن اهلل تعالى يِسط يده بالليل
ليفممول مس م ن النهمماِط ويِسممط يممده
بالنهاِ ليفول مس ن الليل حفى ت لم
ال مممم مممن مرربهمما»(( )1اهلل تعررا ي
دستش را در شب باز ميکند تا توبهي
( )1رواه مسلم (.)2759

حقیقت توبه و میوههای آن23//

کسي که در روز ،بدي انجام داده است
را بپررذيرد و دسررتش را در روز برراز
ميکند تا توبهي کسر ي کرره در شررب،
بدي کرررده اسررت را بپررذيرد[ ،و اير ن
همچنان ادامه دارد] تا آن که خورشيد
از م رب الوع کند).
اي بندهي اهلل تعا ي! آن را انجام
بده! تا زماني که اهلل تعررا ي دسررتش را
به سوي تو باز ميکند و توبه نما و به
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سوي او باز گرررد کرره او بسر يار توبرره
کنندگان و کساني که الب پاکي مي-
کننررد را دوسررت مر يدارد ،نجررات بررا
بازگشررت صررادقانه و توبررهي نصررو
انجام ميگيرد ،ا بترره قبررو از ،از بر ين
رفتن وقت:
أنا ا عبررد ا ررذي کسررب ا ررذنوبا
وصررردته انمررراني أن يتوبرررا

حقیقت توبه و میوههای آن25//

أنا ا عبد ا ررذي أضررحى حزينررا
علرررى زالتررره قلقرررا ک يبرررا
أنا ا عبررد ا ررذي سررطرت عليرره
صحائف م يخررف فيهررا ا رقيبررا
أنا ا عبد ا مسرريء عصرريت سرررا
فمررا ي ا ن ال أبرردي ا نحيبررا
أنا ا مفرررط ضرراع عمررري فلررم
أرع ا شرررررريبة وا مشرررررريبا
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أنررا ا عبررد ا ريررق بلرر بحررر
أصررريح ربمرررا أ قررري نحيبرررا

حقیقت توبه و میوههای آن27//

اي برررادر گرامرر ي :برره سرروي
رضايتمندي اهلل بسيار گرامي مبررادرت
نما! و با کوشررش بسر يار در آن فکررر
کن! و نيت و اراده را تررازه کررن! و برره
سوي پروردگررارت توبرره کننررده و آه
کشررنده رو کررن! زيرر را توبرره زينررت
پيامبران و رسوالن است ،موسر ي
گفته است :سُِْنَانََْ تُِْتُ إِلَيَْْ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُممؤْمِنِينَ[ انعررراف] (پرراك و
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منزه هستي تو [اي اهلل!] به سرروي تررو
توبه ميکنم و من او ين مؤمن هستم).
اهلل تعا ي از قول صا ح مي-
فرمايد :فَاسْفَرِِْرُوهُ مُمَّ تُوبُوا إِلَيْمهِ إِنَّ
َِبِّ قَرِيبٌ مُِِيبٌ[ هود] (پررس از او
الب آمرزش کنيد ،سپس به سرروي او
توبرره نمايير د ،همانررا پروردگررار مررن
نزديک و اجابت کننده است).
اهلل تعا ي از قول هود مر ي-
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فرمايد :وَيَا قَوْلِ اسْفَرِِْرُوا َِبَّكُممْ مُممَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ يُ ْرسِلِ السَّمَانَ عَلَيْكُمْ مِدَِْاًِا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَممى قُموَّتِكُمْ وَلَمما تَفَوَلَّموْا
مُِْ ِرمِينَ[ هررود] (و اي قر وم مررن! از
پروردگارترران الررب آمرررزش کنير د!
سپس به سرروي او توبرره نمايير د! [در
نتيجهي آن] از آسررمان پير اپي برراران
ميباراند و قوتي بر قوت شررما مر ي-
افزايد و مجرمانه روي بر نگردانيد!).
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إبراهيم گفترره اسررتَِ :بَّنَمما
اغِِْ ْر لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْلَ يَقُولُ
الْ ِنسَالُ[ إبراهيم] (پروردگار ما! مرا
و پدر و مادرم و مؤمنرران را در روزي
که حساب و کتاب بررر پررا مر يشررود،
بيامرز!).
همچنر ين گفترره اسررت :وَأَِِنَمما
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنََّْ أَنْتَ الفَّموَّالُ
المم َّرحِيمُ[ ا بقررر ] (و برره مررا ارررز
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عبادتمان را نشان بده و توبررهي مررا را
بپذير که تو بسيار توبه پررذير و دائمراً
رحمت کننده هستي!).
اي برادر گرامر ي! برره سرروي اهلل
تعررا ي روي کررن! تررو از پيرر امبران و
رسوالن برتر نيستي ،همان گونرره کرره
ميداني آنان به سوي توبه سبقت مي-
گرفتنررد و در اسررت فار و بازگشررت
پافشاري مينمودند.
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أا أغرررا

أمررررري

کررررررأنني سررررررت

ررت ا ررررذي کرررران

فررررري مقررررردم عمررر

رررم أزل أتعرررررراد

حتررررى تصرررررم دهرر

ي إأا صررررت رهنرررا

با ررذنب فرري رمررس قب

ت شررعري حتررى أدرك

ا منررررى يررررت شررر

اير ن سرررور فرزنرردان آدم عليرره
أفضو ا صال وا سالم است کرره گفترره
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است« :يا أيها النممات توبمموا إلممى اهلل
واسفرِروه فَن أتول ف اليول مائممة
مرة»(( )1اي مردم برره سرروي اهلل توبرره
نماييد و از او الب آمرزش کنير د کرره
من در روز صدبار توبه مينمايم).
ابرروهريره آورده اسررت کرره
رسرررول اهلل فرمرررود« :واهلل إنممم
( )1رواه مسلم (.)2702
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ألسفرِر اهلل وأتول إليه ف اليول أكثر
من سِعين مرة»(( )1قسررم برره اهلل مررن
روزي بيشتر از هفتاد بار از اهلل الررب
آمرزش مينمايم و به سرروي او توبرره
ميکنم).

ررا أيهررررا ا مسرررريء إ ررررى متررررى

تفنرري زمانررک فرري عسررى و ربم
( )1رواه ا بخاري .85/11
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ادر إ رررى مررروالك يرررا مرررن عمرررره

قررد ضرراع فرري عصرريانه وتصررر
اي برادر گرامي! شروع به توبرره
نما و بدان که تو در سرررزمين عمررو و
آزمررايش هسررتي و فررردا سرررزمين
حساب و کتاب ،و پاداش و مجررازات
خواهد بود.
***
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فضيلت توبه
اي برررادر گرامرر ي! برردان کرره
فضيلت توبه نزد اهلل تعا ي بزرگ است
و ثواب آن زياد و گرامي ميباشد ،آن
براي تمامي گناهان و خطاهايي که در
قبو صورت گرفته است ،واجب مر ي-
باشد و درجات انجام دهنرردهي آن را
برراال مر يبرررد و سررببي مر يشررود تررا
رضررايتمندي اهلل تعررا ي و محبررت او
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حاصو شود.
اهلل تعا ي مر يفرماير د :إِنَّ اللَّمهَ
يُ ِن مبُّ الفَّ موَّابِينَ وَيُ ِن مبُّ الْمُفَ َهِّ مرِينَ
[ا بقر ] (اهلل بسر يار توبرره کننرردگان را
دوست مر يدارد و کسرراني کرره الررب
پاکي ميکنند را [نيز] دوست دارد).
أبونجيررد عمررران بررن حصررين
خزاعي رضي اهلل عنهمررا گفترره اسررت:
زني از جهينة نزد رسول اهلل آمد در
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حا ي که مرتکب زنا شده بود و گفت:
اي رسول اهلل! کاري انجررام دادهام کرره
مستحق حد ميباشم ،پس آن [حد] را
بر من اجرا نمررا! پير امبر ور ي او را
صدا زد و فرمود« :أحسن إليهمما فممَكا
وضعت فمميتن » (برره او نيکر ي کررن و
وقتي وضع حمو نمود او را نررزد مررن
بياور!) آن کار را [و ي او] انجام داد و
[وقتي زمان الزم تمررام شررد و آن زن
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وضع حمررو نمررود و دوران شرريردهي
فرزندش به پايان رسيد] پير امبر بررر
اجراي حد امررر نمررود ،آن زن برراس
خود را محکم بسررت پوشر يد ،سررپس
[پيررامبر ]امررر فرمررود تررا [آن زن]
سنگسار شود ،سپس بر [جنررازهي] او
نماز خواند .عمر به او گفت :آيا بر
او نماز ميخررواني در حررا ي کرره زنررا
کرده است؟ فرمود« :لقد تابت توبة لو
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قسمت بين سِعين مممن أهممل المدينممة
لوسعفهمط وهل وجدت أفضممل مممن أن
جادت بنِسها هلل عز وجل؟!»(( )1همانا
توبهاي انجام داده است کرره اگررر بر ين
هفتاد نفر از اهو مدينه تقسر يم شررود،
براي آنها کافي است ،و آيا برتررر از او
کسي را ميشناسي که جانش را براي
( )1رواه مسلم (.)1696
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اهلل از دست دهد؟).
در اين حديث بر بررزرگ بررودن
منز ت توبه نزد اهلل جو و عررال د يلرري
وجررود دارد و اگررر اير ن گونرره نبررود،
رسول اهلل بر او نماز نمر يخوانررد و
همچنين خبر داده است کرره توبررهي او
براي هفتاد نفررر از اهررو مدينرره کررافي
است.
در آنچرره بررر نفسررت از گناهرران و
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خطاهررا اسررراف نمررودهاي ،تفکررر کررن!
جنايتي را ياد کن که توسر دسررت ،پررا،
گرروش و چشررمت آن را انجررام دادهاي و
شامو بديها و گناهان مرريباشررد ،پررس
براي [پاك کردنِ] آنها توبررهاي نصررو را
انجام بده! نفست را مورد حساب و کتاب
قرار بده کرره انجررام اري ن کررار در امررروز
آسانتر از آن است کرره فررردا [در قيامررت]
مورد حساب و کترراب قرررار بگري ري .اهلل
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ن َآ َم ُنمموا
تعا ي ميفرمايدَ  :يمما َأ ُّي َهمما ا َّلم ِي َ
ت ِل َرم ٍد
م َممما َقم َّد َم ْ
ا َّتقُوا ال َّل َه َو ْل َف ْن ُظ ْر َن ِْم ٌ
[ا حشررر( ]18 :اي کسرراني کرره ايمرران
آوردهايد از اهلل بترسيد و تقوا پيشه کنري د!
و شخد بنگرد که براي فرداي [قيامررت]
خررود چرره فرسررتاده اسررت) .عمررر بررن
خطاب گفته اسررت :نفسررتان را مررورد
محاسبه قرار دهيد قبررو از آن کرره مررورد
حسرراب و کترراب قرررار بگيرير د و آن را
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اندازه بگيريد! قبو از آن که اندازه گرفترره
شررويد ،همانررا حسرراب و کترراب امررروز
توس خودتان آسانتر از حساب و کتاب
در فرداي [قيامت] است و خود را بررراي
صحنهاي بزرگتر زينت دهري د! روزي کرره
امر شما آشکار ميشود و کسرري از شررما
[از اهلل تعا ي] پنهان نميماند(.)1
( )1رواه ا ترمذي ( )2459وقال :حديث

=
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اي بردار!
مثو وقوفک يوم ا حشررر عريانررا
مسررتعطفا قلررق انحشرراء حيرانررا
ا نار تزفر من غرري ومررن حنررق
على ا عصا وتلقررى ا رررب غضرربانا
اقرأ کتابک يا عبدي علررى مهررو

=
حسن.

 //46حقیقت توبه و میوههای آن

وانظر إ يه تر هررو کرران مررا کانررا
***
ميوههاي توبه
ميوههاي توبه همان چيزي است
که هر کسي که توبهي حقيقي را مي-
شناسد و توس آن اهلل تعا ي را بندگي
ميکند ،شيريني آن را حس مر يکنررد.
آن سببِ تمامي امررور خير ر ،اامينرران
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خرراار نفررس ،فروتنر ي رو و سرربب
شادي قلب و سرور و مستي آن مي-
شود .اهلل جررو و عررال توبرره کننررده را
دوست دارد و از توبهي او شاد مر ي-
گردد و در نتيجرره آن توبرره کننررده در
قلررب خررود ،شر يريني ،خوشرربختي و
شادي را حس مر يکنررد .از مهمترررين
ميوههاي توبه:
 -1رضرر ايتمندي اهلل تبررارك و
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تعا ى از شخد توبه کننده:
اي برادر گرامر ي! اگررر در توبرره
ميوهاي وجود نداشررته باشررد ،حررداقو
چيزي که از آن حاصو ميشود ،راهي
بررره سررروي محبرررت اهلل تعرررا ي و
رضايتمندي وي ميباشد و اين بررراي
شرف و عزت ما کافي است .اهلل تعا ي
ميفرماير د :إِنَّ اللَّمهَ يُ ِنمبُّ الفَّموَّابِينَ
وَيُ ِنبُّ الْمُفَ َهِّرِينَ[ ا بقر ] (اهلل بسر يار
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توبه کنندگان را دوست دارد و الررب
پاکي کنندگان را [نيز] دوست دارد).
اگر اهلل تعا ي تو را دوست داشته
باشررد ،ترررس و غمگينرر ي بررراي تررو
حاصو نميشود ،اهلل تعا ي در حررديثي
قدسرررررررررررررررررررررررررر ر ي
ميفرمايد« :فَكا أحِِفممه كنممت سمممعه
ال ي يسم بهط وبًره ال ي يًِر بهط
ويده الف يممِ ب بهمماط وِجلممه الفم
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يم

بهاط وإن سيلن أع يفممهط ولممئن

اسممفعاكن ط ألعي نممه»(( )1وقترر ي او را
دوست ميدارم ،گوشش ميشرروم کرره
مرررررر يشررررررنود و چشررررررم او
ميشوم که ميبيند و دستش ميشرروم
که با آن ميگيرد و پايش ميشوم کرره
برررا آن راه مررر يرود ،اگرررر از مرررن
( )1رواه ا بخاري .292/11
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درخواست کند به او ميدهم و اگر برره
من پناه ببرد ،به او پناه ميدهم).
توبه کننده به سوي اهلل سرربحانه،
نزد اهلل تعا ي دوست داشتني است ،برره
او کمک ميکند و او را از هر چيز بررد
و باليي حف ميکند ،رحمتها را بررر
وي نازل ميکند و بررا برکررتهررا او را
ميپوشاند و دعاهاي او را مسررتجاب
ميکند ،وقتي ميگيرد با نور اهلل تعا ي
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ميگيرد و وقتي بر ميدارد با نررور اهلل
تعا ي بر ميدارد و وقتي راه ميرود با
نور اهلل تعا ي راه مر يرود .زير را او برره
نداي اهلل تعا ي بيک گفته است و امررر
او را استجابت نموده است :يَمما أَيُّهَمما
الَّ م ِينَ آَمَنُمموا تُوبُمموا إِلَممى اللَّ مهِ تَوْبَ مةً
َسمى َِبُّكُممْ أَنْ يُكَِِّم َر عَمنْكُمْ
نًَُوحًا ع َ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَِْمرِي مِمنْ
تَ ْنفِهَا الْيَنْهَاُِ يَوْلَ لَا يُ ْخزِي اللَّمهُ النَِِّم َّ
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َسمعَى بَميْنَ
وَالَّ ِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُمموُِهُمْ ي ْ
أَيْدِيهِمْ وَبِيَيْمَممانِهِمْ[ ا تحررريم( ]8 :اي
کساني که ايمان آوردايد! به سرروي اهلل
توبرره نصررو نماييرر د! باشررد کرره
پروردگارتان بديهرراي شررما را پرراك
کنررررررد و شررررررما را داخررررررو
باغهايي نمايد که از زير ر آنهررا نهرهررا
جاريسررت ،روزي کرره اهلل ،پيرر امبر و
کساني که همراه او ايمان آوردهانررد را
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رسوا نميکند [و] نور آنهررا در جلرروي
آنها و در سمت راست آنها در حرکت
است).
عاقو کسي است که برره رحمررت
اهلل تعررا ي و رضررايتمندي وي امررع
داشررته باشررد و توبرره نمررودن را در
پيشواز امع خود قرار دهد و [غرررور
خود را] بشکند و از گناهان و خطاها
بر گردد و و از کوتاهي در اااعررت از
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اهلل باز ايستند و پشيمان شود:

ب عفوك ال تأخذ بز تنررا

واغفر أيا رب أنبا قد ج

د يلي بر اين کرره توبرره ،موجررب
نزديکرررر ر ي برررررره اهلل تعررررررا ي
ميشود و دوست داشررتنيترررين چير ز
نررزد اهلل تعررا ي برروده و رضررايمندي و
شادي او را فراهم ميسررازد ،حررديثي
است که أبو حمررز أنررس بررن ما ررک
أنصاري خادمِ رسول اهلل رضرري اهلل

 //56حقیقت توبه و میوههای آن

عنه آن را روايت کرررده اسررت ،در آن
آمده است« :هلل أشد فرحا بفوبة عِممده
حين يفول إليه من أحدكم كان علممى
ِاحلفممهط بمميِض فممنةط فانِلفممت منممه
وعليها طعامممه وشممرابه فممييم منهمماط
فيتى شِرة فاض ِ ف ظلهمماط وقممد
أيم من ِاحلفهط فِينما هو ك لْ إكا
هو بهاط قائمة عندهط فيخ بخفامممه .مممم
قال من شدة الِرح :اللهم أنممت عِممدي
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()1

وأنا ِبْ أخ ي مممن شممدة الِممرح»

(اهلل از توبهي بندهاش وقتي برره سرروي
او توبه مينمايد شررديدتر از آن شرراد
ميشود که يکي از شما بر سوارياش
سوار باشد و به صحرايي برسررد و آن
[سواري] را گم کند و ايررن در حررا ي
باشد که غذا و نوشر يدنياش بررر روي
( )1رواه مسلم (.)2747
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آن [سواري] باشد و از [پيدا کردن آن]
مأيوس شود و نزد درختي بر رود و در
سايهي آن سايه بر گزيند و از شترش
نااميد گررردد ،در اير ن هنگررام ناگهرران
ميبيند که [شررترش] نررزد او ايسررتاده
است و گام او را ميگيرد و از شدت
خوشحا ي ميگويد :يا اهلل تررو بنرردهي
من هستي و من پروردگررار تررو! و برره
علت شدت خوشحا ي خطا ميکند).
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 -2اطمينان خاطر نِم:
اي برادر گرامي! بدان کرره ضرررر
گناهان بر رو ها و جانهررا خطرنرراکتر
از ضرر مريضي بر بدنهررا مر يباشررد.
بلکه ضرررر گنرراه شررامو رو و برردن
مر يشررود و گناهکرراران را در حررا ي
ميبيني که بر آنهررا انررواع مشررکالت،
غمها و انواع وسوسهها و اضطرابهررا
وجود دارد .آنان را نمييابي مگررر آن
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کرره داراي اضررطراب ،ترررس و خرروف
هستند و آن د يلي ندارد ،مگر مرتکب
شدن به گناهان و خطاها.
قضررى اهلل بررين ا خلررق منررذ خلقرروا

أن ا مخرراوف وارجرررام فرري قرر
برره ه رمر ين ديرر و توبرره باعررث
اامينان خاار نفس و خوشبختي قلب
ميشود .حسن بصري رحمه اهلل گفترره
است :نيکي نرروري در قلررب اسررت و
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قدرتي در بدن؛ و برردي ترراريکيي بررر
قلب و سستيي بر برردن مرريباشررد .در
نتيجه توبه داروي مريضيهاي رو و
بدن ميباشد و به صبر و الب ثررواب
کردن از اهلل تعا ي حکررم مرريکنررد .آن
دارويي است که قلب را صيقو ميدهد
و سببهاي تنگي و گرفتاري و زنگ
زدگي آن را از بين ميبرررد .اهلل تعر ا ي
ميفرمايد :بَلْ َِانَ عَلَممى قُلُمموبِهِمْ مَمما
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ْسمُِونَ( بلکرره آنچرره انجررام
كَانُوا يَك ِ
دادهاند باعث زنگ زدگي قلبهاي آنهررا
شده است) .قلبهايي که زنگ زدگي از
آن پاك شود ،سبکبار و شاد ميباشند
و نااميدي را حس نميکنند و بدبختي
بر آنها راه ندارد ،و مشکالت و غررم و
اندوه به بنده نميرسد ،مگر برره سرربب
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گناهان:1

نررى ا لررذاأ ممررن نررال صررفوتها

مررن ا حرررام ويبقررى ارثررم وا عررا

قررى عواقررب سرروء فرري م بتهررا

ال خيررر فرري ررذ مررن بعرردها نررا
أبو سليمان داراني گفترره اسررت:
1

 -د يو آن آيهي  30سورهي ا شوري

ميباشد(.مترجم)
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کسي که صاف باشد ،بررراي او صررافي
قرار داده ميشررود و کسر ي کرره کرردر
باشد ،براي وي کدري صررورت مر ي-
گيرد ،کسي که در شب نيکي کند براي
او در روز کافي خواهد بود و کسي که
در روزش نيکي کند براي او در شبش
()1

کافي خواهد بود.

( )1أم ا هو ص.151

حقیقت توبه و میوههای آن65//

اي بندهي اهلل تعررا ي! برره سرروي
خير بشتاب و به سوي اهلل تعا ي توبرره
نما! زير را او بسر يار آمرزنررده و دائمراً
رحمت کننررده مر يباشررد و برردان کرره
خوشبختي دنيا حاصو نميشود ،مگررر
با اااعت ،الررب آمرررزش و صرربر ،و
توبه باعث زياد شدن اااعت و تجديد
اراده در جانها ميشود.
 -3دوِي جسممفن اخ خ ممم اهلل
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عز وجل:
اي برررادر گرامر ي! برردان! توبرره
حفرر شرردن از عررذاب اهلل تعررا ي و
مجازات دادن وي است ،زيرا گناهرران
موجرر ب خشررمگيني و نرراراحتي [اهلل
تعا ي] ميشود و توبه ،پرراك کننرردهي
گناهان و بااو کنندهي آنها ميباشررد.
برره همر ين د ير و اهلل تعررا ي دربررارهي
يونس ميفرمايد :فَلَوْلَا أَنَّهُ كَممانَ
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مِنَ الْمُسَِِّنِينَ * لَلَِِثَ فِ بَ ْنِمهِ إِلَممى
يَم موْلِ يُِْعَثُمممونَ[ ا صرررافات 143 :و
( ]144اگر او از تسبيح کنندگان نبررود
* در شکم آن [ماهي] تررا روزي کرره
[انسانها] بر انگيخته مر يشرروند ،برراقي
ميماند) .تسرربيح نمررودن ير ونس
فق ر اير ن بررود :لَمما إِلَ مهَ إِلَّمما أَنْ متَ
سُِْنَانََْ إِنِّم كُنْمتُ مِمنَ ال َّظممالِمِينَ
[االنبياء( ]87:هيچ پرستش شرروندهي
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بر حقي جز تو وجود نرردارد [ير ا اهلل!]
پاك و منزه هستي تررو ،همانررا مررن از
ستمگران بودم).
اگر تفکر نمايي اهلل تعا ي برره تررو
توفيق ميدهد و مر يفهمر ي کرره ررذت
گناهان از بين ميرود و پيامدهاي آن
باقي ميماند و توبه جدا کنندهي بنررده
از مجازات اسررت ،ابرروهريره آورده
است که پيامبر فرمود« :إن اهلل يراِط
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وإن المؤمن يراِط وغيرة اهلل أن يمميت
المؤمن ما حممرل عليممه»(( )1اهلل غير رت
ميکند و مؤمن غيرت ميکند و غيرت
اهلل اين است که مؤمن کاري را انجررام
دهد که بر وي حرام است).

الي ج ترررک وا رجرررا

قررد اسررتجار بحسررن

ي فواضررررلک ا ترررري

تمحررو بهررا مررا کرران

( )1رواه مسلم (.)36
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ظر إ ررري بحرررق ررر

فک يررا إ هرري واعررف

زنرررري يرررروم ا معررررا

د بمرررا جنيرررت وال ته

خاتمـه
برادر مسلمان! برره اهلل تعررا ي برره
مانند شخصي پريشان و ترسرران روي
کن! و از او به مانند ترسررويي بيچرراره
درخواست کن! و به قبول توبررهات در
نزد اهلل تعا ي يقين داشته باش! زيرا او
سبحانه بخشندهاي با کرامت اسررت .و
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بدان که همهي انسانها خطاکار هستند
و بهترررين خطاکرراران بسرر يار توبرره
کنندگان ميباشد ،1ابرروهريره آورده
است که رسول اهلل فرمود« :والم ي
نِس بيده لممو لممم تم نِوا لم هب اهلل
1

 -اشاره دارد به حديثي که در سنن

ترمذي  2499و در سنن ابن ماجه
 4251آمده است(.مترجم)
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تعممالى بكمممط ولِممان بقممول يمم نِون
()1

فيسفرِرون اهلل تعممالىط فيرِممر لهممم»

(قسم به کسي که جان مررن در دسررت
اوست ،اگر گناه نکنيد ،اهلل تعا ي شررما
را ميبرد و قومي را ميآورد که گنرراه
ميکنند و از اهلل تعا ي الررب آمرررزش
مينماينررد ،و او [نير ز] آنرران را مر ي-
( )1رواه مسلم (.)2749
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آمرزد).1
به ياد بياور که تو بشر هسررتي و
احکام بشري بر تو جاري اسررت و آن
 -1اين حديث به اين اشاره دارد که اگر
گناه صورت گيرد و در نتيجه آن الب
آمرزش شود بهتر از آن است که گناه
صورت نگيرد و الب آمرزش نيز
صورت نگيرد(.مترجم).
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شامو :اعمررال غير ر عمرردي ،غفلررت،
فراموشي ،خطا و غلبهي غريزه مر ي-
باشد .اين امر حکم ميکند که در هررر
زمان و مکاني ،توبه کننده باشي ،زير را
تو مجبوري که زش داشررته باشر ي و
مرتکب اعمال بد شوي.

رلک اريررق ا متقيرر ر

رررن وظررن خيرررا بررا

رر وقوفررک خائفررا

وا نررراس فررري أمرررر عظ
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نم حياتررک واجتهررد

وتررب إ ررى ا رررب ا ررر

