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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 همقدم

 ياهلل تعررا  يش برررا يشکر و ستا

است و صلوات و سالم بر رسول اهلل و 

که بررا او  يبر آل و اصحابش و هر کس

 أما بعد: کند. يدوست

 ازعررال  اهلل جررو و يتوبه به سو
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 هررررررا ن عبررررررادتيبزرگتررررررر

 يآنهررا نررزد و يباشررد و از همررهيمرر 

ن راه يترعيتر است، وسيدوست داشتن

دن به رحمت، بهشت، عطا و يرس يبرا 

را يرر باشررد، زيم ياهلل تعا  يتمنديرضا

، يشررود کرره خررواريدر آن واجب مرر 

شگاه اهلل يشدن در پ هخضوع و شکست

در  ياعتراف به گناه و کوترراهسبحانه، 

وجررود  تعا ى تبارك و ردگاربرابر پرو
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 يدر آن درخشرررندگ ،داشرررته باشرررد

گررردد و توسرر  آن يشکار مآدت اعب

 يرسد که اهلل تعررا يم يانسان به منز ت

ده است. انساني که يآن آفر اياو را بر

ف بررودن، يشررامو نرراقد بررودن، ضررع

 .باشدي، خطا، جهو و ظلم ميکوتاه

آن اعتراف به ناقد بودن عقررو، 

و اقرررار برره کامررو ف بودن نفس يضع

ک اسررت. آن يشررريکتا و بيبودن اهللِ 
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امبران و رسوالن از ياست که پ يمنز ت

ن بنرردگان ياز نبودند و همچنرر ينيآن ب

نيررز برره  اء مقربين او يصا ح و همچن

. آن برره ماننررد رو  در آن نياز داشتند

 يو اهلل تعررا يرر ن د يجسد است، به هم

: ديرر فرمايخطاب به بندگان مؤمنش م

ُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَت

 ي[ )ا 31] نرررور: لَعَلَّكُممممْ تُِْلُِنمممونَ

اهلل توبرره  يبرره سررو يهمگرر  !مؤمنرران
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 .(!ديد، باشد که رستگار شوينما

را مشروط  يرستگاردر اين آيه 

، مان قرار داده استيبعد از ا  يبه توبه

 ين است کرره آن منز ترر يبر ا  يلين د يا 

 يا بنده يبرا از آن  يزيباشد که گريم

 کنررد،يحرکررت مرر  يکه در راه اهلل تعا 

سبحانه و اهلل ين د يبه هم وجود ندارد.

 امبرش محمرردين پيبه آخرتعا ى  و

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّمما اللَّممهُ : ديفرمايم
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فَرِِْْر لِمممم َنَِِْْ وَلِلْمُممممؤْمِنِينَ  وَاسممممْ

د[ )پررس برردان کرره ]محم وَالْمُؤْمِنَاتِ

جررز اهلل  يبرحق يچ پرستش شوندهيه

 يگناهررت و برررا  يوجود ندارد و برررا 

مردان و زنرران مررؤمن الررب اسررت فار 

 کن!(.

اور که ياد بيبه : يبرادر گرام يا 

اسررت  يو انسان کسرر  يتو انسان هست

وجررود دارد  يکه در او خطا و نافرمان
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شود و بررر يم يو مرتکب   زش و بد

، باشررديمرر  گرفتررارگناهان و خطاهررا 

باشررد، ياز مخلوقات معصوم نمرر  يکس

 ياو را برررا  يکرره اهلل تعررا  يمگر کسرر 

اش و رسررا تش حفرر  يرساندن وحرر 

اجتنرراب  مرراکرده باشد، خطررا کررردن 

به   زش و هالك شدن، ر است و يناپذ

 .باشدينمما مصلحت 

! بدان: توبه از اهلل تو را حف  کند
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ها جانها و قلب گناهان همان زنده بودن

 يتوبرره از عررال جررو و باشد و اهلليم

و  ،شرروديدًا خوشحال مرر ياش شدبنده

و شکستن ]غرررورش[  يمعذرت خواه

کند و از ادامه دادن و يرا از او قبول م

ناخشررنود  اصرار داشتن او ]برگناهان[

وَهُمموَ : ديرر فرمايم يگردد. اهلل تعا يم

عُِْو عَممنِ الَّ ِي يَقَِْلُ الفَّوْبَةَ عَنْ عَِِادِهِ وَيَ

]ا شررور [  السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَِْعَلُونَ
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اسررت کرره توبرره را از  ي)و او کسرر 

هررا يکنررد و از بررديبندگانش قبول م

-يد و آنچه را انجام مينمايگذشت م

 داند(.يم ،ديده

 ؟ستيقت توبه چيحق

 ؟باشديآن چه م يهاشرط

 ؟ستيآن چ يهاوهيم

*** 
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 ت توبهحقيق

اور يرر اد بيبه  يهلل تعا ا  يبنده يا 

ان يرر که گناهان سبب هالکت بنررده و ز

 شررود و آنيا مياو و مجازات او در دن

قابو مالحظه و مشاهده  امري است که

ماننررد:  باشد و پيامدهايي دارد بررهمي

ش، ي، فشررار، تشررويشانياضطراب، پر

از ارررف  ييني، عذاب و خشررمگيتنگ

 .شدن توس  وي و مجازات ياهلل تعا 
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آن در  يهرراعاقبررت نيهمچنرر 

ده يپوش يچ مسلمان عاقليآخرت بر ه

 :ديفرمايم يست، اهلل تعا ين

  كَلَّمما إِنَّ كِفَممالَ الَُِِّْمماِِ لَِِمم

ِِّينٍ )چرره بسررا  [7]ا مطففررين:  سممِ

ن ياعمررال برردکاران در سررج يپرونده

اند: در گفتهأخفش  و أبو عبيده. است(
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 (1).د استيشد يزندان و تنگ

وَمَممنْ : ديرر فرمايمرر  سبحانه اهلل

ةً  أَعَْرضَ عَممنْ كِكْممِري فَممَِنَّ لَممهُ مَعِي ممَ

رُهُ يَمموْلَ الْقِيَامَممةِ أَعْمَممى  ضَنْكًا وَنَْن ممُ

اد مررن يرر کرره از  ي[ )کسرر 124]ارره: 

او  يجرره برررا يگررردان شررود، در نتيرو

امت يخواهد بود و روز ق يتنگ يزندگ

 
 . 5/399( فتح ا قدير  لشوکاني: 1)
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 کنم(.ياو را کور محشور م

و  يجه گناهان سبب بدبختيدر نت

-يا و آخرررت مرر يدر دن يزندگ يتنگ

 يقررو يو توبه راهرر ين د يبه هم .شود

افتن از مشررکالت و يرر ش يگشررا يبرا 

شرره ياند ينان خاار نفس و راحتياام

ا و نجررات در روز حسرراب و يرر ر دند

 .باشديکتاب م

دن برره يرر بازگرد: قررت توبررهيحق
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 يو بازگشت برره سررو يتعا  اهلل يسو

شررگاه او و يو شکسته شرردن در پ يو

و اعتراف برره  ير شدن در برابر وخوا 

 يدر ادا  ينفررس و کررم کررار يکوترراه

 .باشديم يحقوق و اااعت و

برردان: توبرره  يبرررادر گرامرر  يا 

دارد که برردون آنهررا درسررت  يشروا

 .باشدينم

*** 
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 شروط توبه

گفترره  نررووي رحمرره اهلل تعررا ى

نررد: توبرره از هررر يگويعلماء مرر : است

واجب است و اگر گناه در حق  يگناه

باشد و در حق مردم نباشررد،  ي تعا اهلل

 :سه شرط است يدارا 

سررتادن از ياز آنهررا: برراز ا  يکرر ي

 .گناه

 .از انجام آن يمانيدوم: پش
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سوم: عزم خود را جزم کند کرره 

آن گناه هرگز باز نگردد. اگر  يبه سو

ن سه مررورد وجررود نداشررته ياز ا  يکي

اگررر   يو ؛باشديباشد، توبه درست نم

ت گرفته باشد، گناه در حق بشر صور

آن چهار عرردد اسررت: سرره  يهاشرط

 :[يان شد ]و چهارميب آن مورد

ت يرر آن حال  ياز انجررام دهنررده

ا ماننررد آن را يرر بطلبررد، اگررر مررال او 
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او خورده بود، به او باز گرداند، اگر به 

او  يآبرررو ،تهمت زده بود و ماننررد آن

ا از او الررب بخشررش يرر را برگردانررد 

نموده بررود از  بت او را يو اگر غ ،دينما

ن دوسررت يت بطلبررد. همچنرر يرر او حال 

گناهان توبرره  يداشته باشد که از تمام

 .دينما

عقب  :يبرادر گرام يبر توست ا 

توبرره  يانداختن و پا به پا کررردن برررا 
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د يرر و آن با نمودن، تو را گمراه نسررازد

باشد که به يز نميفورًا انجام شود و جا

-يم عال اهلل جو ورا يافتد، زير بيتأخ

يَا أَيُّهَا الَّ ِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى : ديفرما

وحًا  ي)ا  ]ا تحررريم[ اللَّممهِ تَوْبَممةً نًَممُ

اهلل  يد به سررويا مان آوردهيکه ا  يکسان

 .(!دييتوبه نصو  نما

-يمرر  يا گناهانت به هر انرردازه

تررو برره هررر  يخواهد باشد و خطاهررا
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ده باشررد، از يخواهد رسرر يکه م ييجا

را يرر وس نشو! زيمأ هاهلل سبحانرحمت 

ا يرر و بررا حاسررت  يگرام يا او بخشنده

اش اگرررر از او و بنرررده ،باشررردمررري

د، دسررت او را رد يرر نما يدرخواسررت

 سبحانهن است که او ين چنيکند، ا ينم

قُمملْ يَمما عَِِممادِيَ الَّمم ِينَ : ديرر فرمايمرر 

هِمْ لَمما تَقْنَُ مموا مِممنْ  أَسَْرفُوا عَلَى أَنُِْسممِ

اللَّهَ يَرُِِْر ال ُّنُولَ جَمِيعًمما  َِحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
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إِنَّهُ هُوَ الْرَُِوُِ الرَّحِيمُ * وَأَنِيُِمموا إِلَممى 

َِبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَِْمملِ أَنْ يَمميْتِيَكُمُ 

ُرونَ * وَاتَِِّعُمموا  الْعَمم َالُ مُمممَّ لَمما تُنًْممَ

أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِممنْ َِبِّكُمممْ مِممنْ 

لِ أَنْ يَيْتِيَكُمُ الْعَ َالُ بَرْفَةً وَأَنْممفُمْ لَمما قَِْ

عُُرونَ  يبگرررو: ا ) [54:]ا زمرررر تَ مممْ

ترران اسررراف يبندگان من که بررر جانها

 !ديد نشررويد، از رحمت اهلل نااميا نموده

آمرزد، او يگناهان را م يرا اهلل تماميز
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دائماً رحمت کننررده  [و]ار آمرزنده يبس

دگارترران پرور ياست * ]پس[ به سو

د! قبررو از يم او شررويد و تسليباز گرد

شما عذاب برسد، و در آن  يآن که برا 

ن يکوتريد * از نيشوينم ياريهنگام 

که از ارررف پروردگارترران بررر  يزيچ

قبو  د!يت کنيشما نازل شده است، تبع

از آن که ناگهان عذاب برره نررزد شررما 

 .د(يد و شما ]از آن[ غافو باشيايب
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بررن قرريس وموسررى عبررد اهلل أب

 امبريرر آورده اسررت کرره پ أشعري

إن اهلل تعالى يِسط يده بالليل » فرمود:

ليفممول مسمم ن النهمماِط ويِسممط يممده 

بالنهاِ ليفول مس ن الليل حفى ت لمم  

 ي)اهلل تعررا  (1)«ال مممم مممن مرربهمما

 يکند تا توبهيدستش را در شب باز م

 
 (. 2759( رواه مسلم )1)
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انجام داده است  يبد ،که در روز يکس

در روز برراز  رد و دسررتش را يرا بپررذ

 ،کرره در شررب يکسرر  يکند تا توبهيم

ن يرر رد، ]و ا يکرررده اسررت را بپررذ يبد

د يهمچنان ادامه دارد[ تا آن که خورش

 از م رب الوع کند(.

آن را انجام  !ياهلل تعا  يبنده يا 

دسررتش را  يکه اهلل تعررا  يبده! تا زمان

ه نما و به بکند و تويتو باز م يبه سو
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ار توبرره يبسرر او باز گرررد کرره او  يسو

-يم يکه الب پاک يکنندگان و کسان

نجررات بررا  ،دارديکننررد را دوسررت مرر 

نصررو   يبازگشررت صررادقانه و توبرره

ن يرد، ا بترره قبررو از، از برر يگيانجام م

 :رفتن وقت

 أنا ا عبررد ا ررذي کسررب ا ررذنوبا

 

 

 وصررردته انمررراني أن يتوبرررا 
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 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 

 

 

 ا مشرررررريباوأرع ا شرررررريبة  
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 أنررا ا عبررد ا  ريررق بلرر  بحررر

 

 

 أصررريح  ربمرررا أ قررري نحيبرررا 
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 ي: برره سررويبرررادر گرامرر  يا 

مبررادرت  يار گرامي بساهلل يتمنديرضا

 فکرررار در آن ينما! و با کوشررش بسرر 

برره ت و اراده را تررازه کررن! و يکن! و ن

 پروردگررارت توبرره کننررده و آه يسو

 نررتيرا توبرره زيرر کشررنده رو کررن! ز

 يامبران و رسوالن است، موسرر يپ

سَُِْنانََْ تُِْتُ إِلَيَْْ وَأَنَا گفته است: 

)پرراك و  ]انعررراف[ أَوَّلُ الْمُممؤْمِنِينَ
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تررو  ي[ به سررو!اهلل يتو ]ا  يمنزه هست

 .ن مؤمن هستم(يکنم و من او يتوبه م

-يم از قول صا ح ياهلل تعا 

فَاسْفَرِِْرُوهُ مُمَّ تُوبُوا إِلَيْممهِ إِنَّ : ديفرما

)پررس از او  ]هود[ َِبِّ  قَرِيبٌ مُِِيبٌ

او  يد، سپس به سررويالب آمرزش کن

مررن  د، همانررا پروردگررارييرر توبرره نما

 .ک و اجابت کننده است(ينزد

-يمرر  هوداز قول  ياهلل تعا 
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وَيَا قَوْلِ اسْفَرِِْرُوا َِبَّكُمممْ مُمممَّ : ديفرما

تُوبُوا إِلَيْهِ يُْرسِلِ السَّمَانَ عَلَيْكُمْ مِدَِْاًِا 

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَممى قُمموَّتِكُمْ وَلَمما تَفَوَلَّمموْا 

! از وم مررنقرر  ي]هررود[ )و ا  مُِِْرمِينَ

د! يرر کن پروردگارترران الررب آمرررزش

د! ]در ييرر او توبرره نما يسپس به سررو

برراران  ياپيرر از آسررمان پ ي آن[نتيجه

-يبر قوت شررما مرر  يباراند و قوتيم

 (.!ديبر نگردان يد و مجرمانه رويافزا 
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َِبَّنَمما : گفترره اسررت إبراهيم

اغِِْْر لِ  وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْلَ يَقُولُ 

)پروردگار ما! مرا  ]إبراهيم[ ِنسَالُالْ

 يو پدر و مادرم و مؤمنرران را در روز

شررود، يکه حساب و کتاب بررر پررا مرر 

 .(!امرزيب

وَأَِِنَمما : ن گفترره اسررتينرر چهم

مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنََّْ أَنْتَ الفَّمموَّالُ 

]ا بقررر [ )و برره مررا ارررز  الممرَّحِيمُ
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مررا را  يعبادتمان را نشان بده و توبرره

ر و دائمرراً يار توبه پررذير که تو بسيبپذ

 .!(يرحمت کننده هست

اهلل  ي! برره سررويبرادر گرامرر  يا 

امبران و يرر کررن! تررو از پ يرو يتعررا 

، همان گونرره کرره يستيوالن برتر نسر

-يقت مبتوبه س يآنان به سو يدانيم

گرفتنررد و در اسررت فار و بازگشررت 

 .نمودنديم يپافشار
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 کرررم أا أغرررا   أمررررري

 

 کررررررأنني  سررررررت أدري 

 أغفلررررت ا ررررذي کرررران 

 

 فررررري مقررررردم عمرررررري 

 و ررررررم أزل أتعرررررراد  

 

 حتررررى تصرررررم دهررررري 

 مرررا ي إأا صررررت رهنرررا 

 

 با ررذنب فرري رمررس قبررري  

 فليررت شررعري حتررى أدرك 

 

 ا منررررى  يررررت شررررعري 

عليرره ن سرررور فرزنرردان آدم يرر ا  

است کرره گفترره  أفضو ا صال  وا سالم
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يا أيها النممات توبمموا إلممى اهلل : »است

واسفرِروه فَن  أتول ف  اليول مائممة 

اهلل توبرره  يمردم برره سررو ي)ا  (1)«مرة

د کرره يرر د و از او الب آمرزش کنيينما

 م(.ينمايمن در روز صدبار توبه م

آورده اسررت کرره  رهيابرروهر

واهلل إنممم  » فرمرررود: رسرررول اهلل

 
 (. 2702( رواه مسلم )1)
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ألسفرِر اهلل وأتول إليه ف  اليول أكثر 

)قسررم برره اهلل مررن  (1)«من سِعين مرة

بار از اهلل الررب هفتاد شتر از يب يروز

او توبرره  يم و به سرروينمايآمرزش م

 کنم(.يم

 يررررا أيهررررا ا مسرررريء إ ررررى متررررى

 

 

 تفنرري زمانررک فرري عسررى و ربمررا 

  
 . 11/85( رواه ا بخاري 1)
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 برررادر إ رررى مررروالك يرررا مرررن عمرررره

 

 

 قررد ضرراع فرري عصرريانه وتصرررما 

! شروع به توبرره يبرادر گرام يا  

ن عمررو و ينما و بدان که تو در سرررزم

ن يو فررردا سرررزم يهسررتش يآزمررا

حساب و کتاب، و پاداش و مجررازات 

 .خواهد بود

*** 
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 لت توبهيفض

! برردان کرره يبرررادر گرامرر  يا 

بزرگ است  يلت توبه نزد اهلل تعا يفض

باشد، آن يم ياد و گراميو ثواب آن ز

تمامي گناهان و خطاهايي که در  يبرا 

-يمرر قبو صورت گرفته است، واجب 

آن را  يباشد و درجات انجام دهنررده

شررود تررا يمرر  يو سرربب برررديبرراال مرر 

و محبررت او  ياهلل تعررا  يتمنديرضررا
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 .حاصو شود

إِنَّ اللَّممهَ : ديرر فرمايمرر  ياهلل تعا 

 يُِنممبُّ الفَّمموَّابِينَ وَيُِنممبُّ الْمُفََ هِّممرِينَ

ار توبرره کننرردگان را ي)اهلل بسرر  ]ا بقر [

کرره الررب  يدارد و کسررانيدوست مرر 

 .دارد(وست ز[ ديکنند را ]نيم يپاک

ن نجيررد عمررران بررن حصرريوأب

گفترره اسررت:  خزاعي رضي اهلل عنهمررا

آمد در  رسول اهلل نزد جهينةاز  يزن
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که مرتکب زنا شده بود و گفت:  يحا 

ام کرره انجررام داده يرسول اهلل! کار يا 

را ]حد[ باشم، پس آن يمستحق حد م

او را  يو رر  امبريرر پ اجرا نمررا!بر من 

إليهمما فممَكا أحسن » صدا زد و فرمود:

کررن و  يکرر ي)برره او ن« وضعت فمميتن 

وضع حمو نمود او را نررزد مررن  يوقت

او[ انجام داد و  ياور!( آن کار را ]و يب

]وقتي زمان الزم تمررام شررد و آن زن 
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وضع حمررو نمررود و دوران شرريردهي 

 بررر امبريرر پفرزندش به پايان رسيد[ 

 برراس آن زن  امررر نمررود، اجراي حد

د، سررپس يپوشرر  محکم بسررتخود را 

]آن زن[ امررر فرمررود تررا [ ]پيررامبر

[ او يسنگسار شود، سپس بر ]جنررازه

ا بر يبه او گفت: آ نماز خواند. عمر

کرره زنررا  يدر حررا  يخرروانياو نماز م

لقد تابت توبة لو » کرده است؟ فرمود:
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قسمت بين سِعين مممن أهممل المدينممة 

لوسعفهمط وهل وجدت أفضممل مممن أن 

)همانا  (1)؟!«جادت بنِسها هلل عز وجل

ن يانجام داده است کرره اگررر برر  يا توبه

م شررود، ينه تقسرر يهفتاد نفر از اهو مد

او ا برتررر از ياست، و آ يآنها کاف يبرا 

 يکه جانش را برا  يشناسيرا م يکس

 
 (. 1696( رواه مسلم )1)
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 (.؟از دست دهد اهلل

ث بر بررزرگ بررودن يحداين در 

د يلرري  عررال جو و منز ت توبه نزد اهلل

، دن گونرره نبررويرر و اگررر ا وجررود دارد 

خوانررد و يبر او نماز نمرر  رسول اهلل

او  يکرره توبرره ه استن خبر داديهمچن

 ينرره کررافيهفتاد نفررر از اهررو مد يبرا 

 .است

در آنچرره بررر نفسررت از گناهرران و  
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کررر کررن!  تف ،  ي ا خطاهررا اسررراف نمرروده 

ه توسرر  دسررت، پررا،  اد کن ک ي جنايتي را 

اي و  آن را انجررام داده گرروش و چشررمت  

باشررد، پررس  مرري ها و گناهان ي شامو بد 

نصررو  را    ي ا توبرره  براي ]پاك کردِن[ آنها 

! نفست را مورد حساب و کتاب  انجام بده 

ن کررار در امررروز  يرر قرار بده کرره انجررام ا 

امررت[  ي آسانتر از آن است کرره فررردا ]در ق 

. اهلل  ي ر يرر مورد حساب و کترراب قرررار بگ 
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َيمما أَيَُّهمما الَّمم ِيَن َآَمُنمموا  : د ي فرما ي م  ي تعا  

ِْممٌم َممما َقممدََّمْت ِلَرممٍداتَُّقوا اللََّه    َوْلَفْنُظْر َن

مرران  ي کرره ا   ي کسرران   ي )ا   [ 18]ا حشررر:  

د!  يرر شه کن ي د و تقوا پ ي د از اهلل بترس ي ا آورده 

]قيامررت[   ي فردا  ي و شخد بنگرد که برا 

عمررر بررن  .  خررود چرره فرسررتاده اسررت( 

نفسررتان را مررورد  : گفته اسررت  خطاب 

د قبررو از آن کرره مررورد  ي محاسبه قرار ده 

د و آن را  يرر ر ي ب قرررار بگ حسرراب و کتررا 
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د! قبو از آن که اندازه گرفترره  ي ر ي اندازه بگ 

همانررا حسرراب و کترراب امررروز    ، د ي شررو 

توس  خودتان آسانتر از حساب و کتاب  

  ي امت[ است و خود را برررا ي ]ق  ي در فردا 

کرره    ي د! روز يرر نت ده ي بزرگتر ز   اي صحنه 

شررما  کسرري از  شود و  ي م امر شما آشکار  

 . ( 1) ماند ي پنهان نم ]از اهلل تعا ي[ 

 
( وقال: حديث 2459( رواه ا ترمذي )1)

= 
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 !بردار يا 

 مثو وقوفک يوم ا حشررر عريانررا

 

 

 مسررتعطفا قلررق انحشرراء حيرانررا 

 ا نار تزفر من غرري  ومررن حنررق 

 

 

   وتلقررى ا رررب غضررباناعلى ا عصا 

 کتابک يا عبدي علررى مهررو اقرأ 

 

 

= 
 

 حسن. 
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 وانظر إ يه تر  هررو کرران مررا کانررا 

 *** 

 توبه ي هاوهيم

است  يزيتوبه همان چ يهاوهيم

-يرا م يقيحق يکه توبه يسکه هر ک

 يرا بندگ يشناسد و توس  آن اهلل تعا 

کنررد. يآن را حس مرر شيريني کند، يم

نرران ير، ااميرر امررور خ يآن سببِ تمام
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رو  و سرربب  يفروتنرر  ،خرراار نفررس

-يآن م يقلب و سرور و مست يشاد

توبرره کننررده را عررال  . اهلل جررو وشود

-ياو شاد مرر  يدوست دارد و از توبه

جرره آن توبرره کننررده در ينتگردد و در 

و  ي، خوشرربختينيريقلررب خررود، شرر 

ن يکنررد. از مهمتررريرا حس مرر  يشاد

 :توبه يهاوهيم

 اهلل تبررارك و يتمنديارضرر  -1
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 :از شخد توبه کننده تعا ى

 ! اگررر در توبررهيبرادر گرامرر  يا 

وجود نداشررته باشررد، حررداقو  يا وهيم

 يشود، راهيکه از آن حاصو م يزيچ

و  يتعرررا محبرررت اهلل  يبررره سرررو

 ين برررا يباشد و ا يم يو يتمنديرضا

 ياست. اهلل تعا  يشرف و عزت ما کاف

إِنَّ اللَّممهَ يُِنممبُّ الفَّمموَّابِينَ : ديرر فرمايم

ار ي]ا بقر [ )اهلل بسرر  وَيُِنبُّ الْمُفََ هِّرِينَ
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توبه کنندگان را دوست دارد و الررب 

 دارد(.ز[ دوست يکنندگان را ]ن يپاک

و را دوست داشته ت ياگر اهلل تعا 

تررو  يبرررا  ينرر يباشررد، ترررس و غمگ

 يثيدر حررد يشود، اهلل تعا يحاصو نم

  يقدسرررررررررررررررررررررررررررر 

فَكا أحِِفممه كنممت سمممعه : »ديفرمايم

ال ي يسم  بهط وبًره ال ي يًِر بهط 

ويده الف  يممِ ب بهمماط وِجلممه الفمم  
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يم   بهاط وإن سيلن  أع يفممهط ولممئن 

او را  ي)وقترر  (1)«اسممفعاكن ط ألعي نممه

شرروم کرره يدارم، گوشش ميدوست م

 شررررررنود و چشررررررم او يمرررررر 

 مشررويم شند و دستيبيشوم که ميم

شوم کرره يش ميرد و پايگيکه با آن م

رود، اگرررر از مرررن يبرررا آن راه مررر 

 
 . 11/292( رواه ا بخاري 1)
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دهم و اگر برره يدرخواست کند به او م

 دهم(.يمن پناه ببرد، به او پناه م

اهلل سرربحانه،  يتوبه کننده به سو

است، برره  يندوست داشت ينزد اهلل تعا 

ز بررد يکند و او را از هر چياو کمک م

ها را بررر رحمت ،کنديحف  م ييو بال

هررا او را کند و بررا برکررتينازل م يو

او را مسررتجاب  يپوشاند و دعاهايم

 يرد با نور اهلل تعا يگيم يکند، وقتيم
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دارد با نررور اهلل يبر م يرد و وقتيگيم

د با رويراه م يدارد و وقتيبر م يتعا 

را او برره يرر ز .روديراه مرر  ينور اهلل تعا 

ک گفته است و امررر ي ب ياهلل تعا  يندا 

يَمما أَيُّهَمما : او را استجابت نموده است

الَّمم ِينَ آَمَنُمموا تُوبُمموا إِلَممى اللَّممهِ تَوْبَممةً 

ى َِبُّكُمممْ أَنْ يُكَِِّممَر عَممنْكُمْ  نًَُوحًا عَسممَ

تَِْممِري مِممنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ 

تَْنفِهَا الْيَنْهَاُِ يَوْلَ لَا يُْخزِي اللَّممهُ النَِِّمم َّ 
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عَى بَمميْنَ  وَالَّ ِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُمموُِهُمْ يَسممْ

 ي)ا  [8]ا تحررريم:  أَيْدِيهِمْ وَبِيَيْمَممانِهِمْ

اهلل  يبه سررو !ديا مان آورديکه ا  يکسان

باشررد کرره  !دييرر توبرره نصررو  نما

شررما را پرراك  يهررايپروردگارتان بد

 کنررررررد و شررررررما را داخررررررو 

ر آنهررا نهرهررا يرر د که از زينما ييهاباغ

امبر و يرر پ ،کرره اهلل يسررت، روزيجار

انررد را مان آوردهيکه همراه او ا  يکسان
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 يکند ]و[ نور آنهررا در جلررويرسوا نم

در حرکت آنها و در سمت راست آنها 

 .است(

است که برره رحمررت  يعاقو کس

امررع  يو يتمنديو رضررا ياهلل تعررا 

در را نمررودن و توبرره  داشررته باشررد

غرررور امع خود قرار دهد و ] پيشواز

و از گناهان و خطاها  بشکندخود را[ 

در اااعررت از  يبر گردد و و از کوتاه
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 :مان شوديستند و پشياهلل باز ا 

 يا رب عفوك ال تأخذ بز تنررا

 

 واغفر أيا رب أنبا قد جنينرراه 

ن کرره توبرره، موجررب يبر ا  يليد  

  يبرررررره اهلل تعررررررا  يکرررررر ينزد

ز يرر ن چيتررريشود و دوست داشررتنيم

و  يمنديو رضررا هبررود ينررزد اهلل تعررا 

 يثيسررازد، حرردياو را فراهم م يشاد

است که أبو حمررز  أنررس بررن ما ررک 

رضرري اهلل  رسول اهلل أنصاري خادمِ
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ت کرررده اسررت، در آن يآن را روا عنه 

هلل أشد فرحا بفوبة عِممده » آمده است:

أحدكم كان علممى  حين يفول إليه من

ِاحلفممهط بمميِض فممنةط فانِلفممت منممه 

وعليها طعامممه وشممرابه فممييم منهمماط 

ف  ظلهمماط وقممد  فاض ِ فيتى شِرة 

من ِاحلفهط فِينما هو ك لْ إكا  ميأ

. مممم بخفامممههو بهاط قائمة عندهط فيخ  

قال من شدة الِرح: اللهم أنممت عِممدي 
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 (1)«وأنا ِبْ أخ ي مممن شممدة الِممرح

 يبرره سررو ياش وقتبنده ي)اهلل از توبه

دتر از آن شرراد يد شرردينماياو توبه م

اش ياز شما بر سوار يکيشود که يم

برسررد و آن  ييسوار باشد و به صحرا 

ايررن در حررا ي  را گم کند و]سواري[ 

روي اش بررر يدنيغذا و نوشرر  باشد که

 
 (. 7274( رواه مسلم )1)
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دا کردن آن[ يباشد و از ]پ]سواري[ آن 

رود و در برر  يوس شود و نزد درختيمأ

و از شترش  نديه بر گزيآن سا يهيسا

ن هنگررام ناگهرران يرر د گررردد، در ا يناام

سررتاده يند که ]شررترش[ نررزد او ا يبيم

رد و از شدت يگياست و  گام او را م

 يا اهلل تررو بنرردهيد: يگويم يخوشحا 

و من پروردگررار تررو! و برره  يمن هست

 کند(.يخطا م يعلت شدت خوشحا 
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 :نان خاطر نِمياطم -2

! بدان کرره ضرررر يرامبرادر گ يا 

ها و جانهررا خطرنرراکتر گناهان بر رو 

. باشررديهررا مرر بر بدن يضياز ضرر مر

که ضرررر گنرراه شررامو رو  و برردن بل

در حررا ي شررود و گناهکرراران را يمرر 

که بر آنهررا انررواع مشررکالت،  ينيبيم

هررا ها و اضطرابها و انواع وسوسهغم

مگررر آن  يابييوجود دارد. آنان را نم
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ضررطراب، ترررس و خرروف ا  يکرره دارا 

ندارد، مگر مرتکب  يليهستند و آن د 

 .شدن به گناهان و خطاها

 بررذا قضررى اهلل بررين ا خلررق منررذ خلقرروا 

 

 

 أن ا مخرراوف وارجرررام فرري قرررن 

و توبرره باعررث يرر ن د يبرره همرر  

قلب  ينان خاار نفس و خوشبختياام

گفترره  حسن بصري رحمه اهللشود. يم

در قلررب اسررت و  ينررور يکين :است
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بررر  ييکيتررار يدر بدن؛ و بررد يرتقد

. در باشرردمرري بر برردن ييقلب و سست

رو  و  يهايضيمر يجه توبه داروينت

باشد و به صبر و الب ثررواب يبدن م

آن  .کنرردحکررم مرري يکردن از اهلل تعا 

دهد يقو مياست که قلب را ص ييدارو

و زنگ  يو گرفتار يتنگ يهاو سبب

 يا برررد. اهلل تعرر ين ميرا از بآن  يزدگ

بَلْ َِانَ عَلَممى قُلُمموبِهِمْ مَمما : ديفرمايم
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ُِونَ )بلکرره آنچرره انجررام  كَانُوا يَكْسممِ

آنهررا  يقلبها ياند باعث زنگ زدگداده

 زا  يکه زنگ زدگ ييشده است(. قلبها

د نباشيآن پاك شود، سبکبار و شاد م

 يند و بدبختنکيرا حس نم يديو ناام

و و مشکالت و غررم  ،راه ندارد هابر آن

رسد، مگر برره سرربب ياندوه به بنده نم
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 :1گناهان

 تفنررى ا لررذاأ  ممررن نررال صررفوتها

 

 

 مررن ا حرررام ويبقررى ارثررم وا عررار 

 تبقررى عواقررب سرروء فرري م بتهررا 

 

 

 ال خيررر فرري  ررذ  مررن بعرردها نررار 

: گفترره اسررت دارانيأبو سليمان  
 

  ي ا شور يسوره 30 يهيو آن آيد  - 1

 باشد.)مترجم( يم
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 ياو صرراف يکه صاف باشد، برررا  يکس

کرره کرردر  يشررود و کسرر يم قرار داده

-يصررورت مرر  يکدر يو يشد، برا با

 يکند برا  يکيکه در شب ن يرد، کسيگ

که  يخواهد بود و کس ياو در روز کاف

او در شبش  يکند برا  يکيدر روزش ن

 (1).خواهد بود يکاف

 
 . 151( أم ا هو  ص1)
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 ي! برره سرروياهلل تعررا  يبنده يا 

توبرره  ياهلل تعا  ير بشتاب و به سويخ

ار آمرزنررده و دائمرراً يرا او بسرر يرر نما! ز

باشررد و برردان کرره يرحمت کننررده مرر 

شود، مگررر يا حاصو نميدن يخوشبخت

با اااعت، الررب آمرررزش و صرربر، و 

د ياد شدن اااعت و تجديتوبه باعث ز

 .شودياراده در جانها م

اهلل جسممفن اخ خ ممم  يدوِ -3
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 عز وجل:

! برردان! توبرره يبرررادر گرامرر  يا 

و  ي تعررا حفرر  شرردن از عررذاب اهلل

را گناهرران ياست، ز يمجازات دادن و

]اهلل  يو نرراراحت ينيب خشررمگموجرر 

 يشود و توبه، پرراك کننرردهي[ ميتعا 

. باشرردميآنها  يگناهان و بااو کننده

 يدربرراره يو اهلل تعررا يرر ن د يبرره همرر 

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَممانَ  د:يفرمايم ونسي
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مِنَ الْمُسَِِِّنينَ * لَلَِِثَ فِ  بَْ نِممهِ إِلَممى 

و  143]ا صرررافات:  يَممموْلِ يُِْعَثُمممونَ

ح کنندگان نبررود ي)اگر او از تسب [144

کرره  يز[ تررا روي* در شکم آن ]ماه

 يشرروند، برراقيخته مرر ي]انسانها[ بر انگ

 ونسيرر ح نمررودن يماند(. تسرربيم

لَمما إِلَممهَ إِلَّمما أَنْممتَ : ن برروديرر فقرر  ا 

 سَُِْنانََْ إِنِّمم  كُنْممتُ مِممنَ الظَّممالِمِينَ

 يندهچ پرستش شرروي[ )ه87اء:ي]االنب
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ا اهلل![ يرر ز تو وجود نرردارد ]ج يبر حق

تررو، همانررا مررن از  يپاك و منزه هست

 ستمگران بودم(.

برره تررو  ياهلل تعا  اگر تفکر نمايي

کرره  ررذت  يفهمرر يدهد و مرر يق ميتوف

آن  يامدهايرود و پين ميگناهان از ب

بنررده  يماند و توبه جدا کنندهيم يباق

آورده  رهياز مجازات اسررت، ابرروهر

إن اهلل يراِط »مود: فر امبرياست که پ
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وإن المؤمن يراِط وغيرة اهلل أن يمميت  

رت يرر )اهلل غ (1)«المؤمن ما حممرل عليممه

رت يکند و غيرت ميکند و مؤمن غيم

را انجررام  ين است که مؤمن کارياهلل ا 

 حرام است(. يدهد که بر و

 مررروالي ج ترررک وا رجرررا

 

 قررد اسررتجار بحسررن ظنرري 

 أب رررري فواضررررلک ا ترررري 

 

 ن منرريتمحررو بهررا مررا کررا 

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

 

 فک يررا إ هرري واعررف عنرري 

 ال تخزنرررري يرررروم ا معررررا 

 

 د بمرررا جنيرررت وال تهنررري 

 خاتمـه 

برره  يبرادر مسلمان! برره اهلل تعررا 

 يشان و ترسرران رويپر يخصشمانند 

ره چررايب ييکن! و از او به مانند ترسررو

در  اتدرخواست کن! و به قبول توبرره

را او يش! زن داشته بايقي ينزد اهلل تعا 

. و با کرامت اسررت يا سبحانه بخشنده
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خطاکار هستند  انسانها يبدان که همه

ار توبرره ين خطاکرراران بسرر يو بهتررر

آورده  رهي، ابرروهر1باشديکنندگان م

والمم ي : »فرمود است که رسول اهلل

نِس  بيده لممو لممم تمم نِوا لمم هب اهلل 

 
که در سنن   يثياشاره دارد به حد - 1

و در سنن ابن ماجه   2499 ي ترمذ

 آمده است.)مترجم(  4251
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تعممالى بكمممط ولِممان بقممول يمم نِون 

 (1)«ط فيرِممر لهمممفيسفرِرون اهلل تعممالى

جان مررن در دسررت  هک ي)قسم به کس

شررما  يد، اهلل تعا ياوست، اگر گناه نکن

آورد که گنرراه يرا م يبرد و قوميرا م

الررب آمرررزش  يکنند و از اهلل تعا يم

-يز[ آنرران را مرر يرر نررد، و او ]نينمايم

 
 . (4927( رواه مسلم )1)
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 .1آمرزد(

و  ياور که تو بشر هسررتياد بيبه 

آن  واسررت  يبر تو جار ياحکام بشر

 
ن اشاره دارد که اگر  يث به اين حد يا -1

جه آن الب ي ر نترد و ديگناه صورت گ 

ناه گ آمرزش شود بهتر از آن است که 

ز  يرد و الب آمرزش نيصورت نگ

 رد.)مترجم(. يصورت نگ
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، غفلررت، ير عمررديرر امو: اعمررال غش

-يزه مرر يغر ي، خطا و غلبهيفراموش

کند که در هررر ين امر حکم ميباشد. ا 

را يرر ، زي، توبه کننده باشيزمان و مکان

و  يکه   زش داشررته باشرر  يتو مجبور

 .يمرتکب اعمال بد شو

ر  فاسررلک اريررق ا متقيرر

 

 رررن وظررن خيرررا بررا کريم 

 واأکررر وقوفررک خائفررا 

 

 عظررريموا نررراس فررري أمرررر  
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 فرراغنم حياتررک واجتهررد

 

 وتررب إ ررى ا رررب ا رررحيم 

  


