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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
همانا شکر و ست ايش بتتراي اهلل
است ،او را حمد گف تتو و اا او کمت
ميطلبيم و اا او طلب آمراش مت ي-
نماييم .بو اهلل تعالي پنتتام مت يبتتريم اا
شرهاي درونيمان و بتتدي اعمالمتتان.
کسي را کتتو اهلل هتتدايت کنتتد ،گمتترام
کنندماي ندارد و کست ي را کتتو گمتترام
سااد ،هدايت کنندماي نتتدارد .گت اهي
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ميدهم کو پرس ش شت ندمي برحقت ي
جز اهلل وج د ندارد ،يک ا و بيشتتري
است و گ اهي ميدهم کو محمد بنتتدم
و فرس ادمي وي ميباشد .أما بعد:
برادر گرام يام ...اي کست ي کتتو
گناهانت تت را اا رحمتتت بتتزر

اهلل

تعالي دچار غفلت ستتاخ و استتت ...و
گناهانت در نزدت بتتزر

هست ند تتتا

آنجا کو افقهاي ت بو را نميبينت ي ...و
همچنين وسعت آمراش را ...هتتر بتتار
کو براي ک تتتاهي نم دنتتت ق تتد بتتو
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بااگشت مينمايي ...و ميخ اهي کتتو
بو س ي پروردگار بااگردي ،يأس تت
را دربر ميگيرد ...و همچنين احساس
شکست ...و اضطراب وج د تت را در
بر ميگيرد.
بو مانند آن است کو کامل بت دن
نفست را ميخ اهي ...و بتتراي ت بتتو،
شرطي داري کو همان مع ت ب بت دن
استتت ...و فرامت ش کتتردماي کتتو تت
انسان هس ي ...خطاکتتار مت يباشت ي...
فرام ش کنندم هست ي ...و کست ي کتتو
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دچار ف نو ميش د ...کسي کو سرشتتت
او بر وي غلبو ميکند و کاالي او عقل
ه ش او را اا بت ين مت يبتترد ...گتتاهي
فريب ميخ رد ...و بينيااي و شادي
او را طغيانگر ميسااد.
ت در کجاي وسعت عف نمت دن
اهلل تعالي قرار داري ...آن چيت زي کتتو
عالَم هس ي را فتترا گرف تتو استتت ...و
براي انسان و جن وسيع گش و است...
پيت امبر فرست ادم شتتدماي در ک شتتش
نم دن براي آن ک تاهي ننم دم است...
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و همچنين اولياء اهللاي وجت د نتتدارد
مگر آن کو طمع آن را داش و باشد ...و
براي بدست آوردن آن رغبتتت داشت و
باشد...
ت در کجاي رحمتتت اهلل تعتتالي
هس ي کتتو همتتو چيت ز را فتترا گرف تتو
است ...و بر غضتتب اهلل تعتتالي پيشت ي
گرف و است ...و اين هماني استتت کتتو
همو مخل قات ،چو جامد آنهتتا و چتتو
سخن گ يندمي آنهتتا را در بتتر گرف تتو
است ...و همچنين چو ظاهر آنها و چو

دوازده امر برای تشویق شدن به توبه7//

باطن آنها را.
برادرب! در حقيقتتت ت بتتو تأمتتل
ننم دماي ...و آنچو کو اهلل تعالي بتتراي
ت بو کنندگان آمادم کردم است ...و بتتا
عقب انداخ ن آن براي لحظتتواي چتتو
ثمراتتت ي اا آن در دنيتت ا و آختترت اا
دست دادم ميش د.
اا شما ميخت اهم تتتا بعضت ي اا
مسائلي کتتو شتتما را بتتو ستتريع ت بتتو
نم دن دع ت ميدهد و نياا آمتتراش
اهلل تعتتالي را بتتدنباد دارد و باعتت
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آمراش وي ميش د را مطالعو کنيد تا
نا اميدي براي شما ايجتتاد نگتتردد ...و
يأس و نا اميدي شما را خ ار نسااد.
 -1خط ن وم دفت

ي از

ن

اوسنف است
برادر گراميام ...اگر بر حقيقتتت
انسان تأمل کني ،او را داراي سرشت ي
نتتاقم مت ييت ابي ...و او را ضتتعيف و
ک تاهي کنندم با ت جو بو کامل نبت دن
عقتتل ،جستتم و نفستتش متت ييتت ابي...
اينجاست کتتو در نهتتن ست الي پت يش
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ميآيد کو مرب ط بتتو سرشتتت انستتان
استتت ...چتترا اهلل تعتتالي او را ضتتعيف
آفريدم است و قابلِ خطا کردن مت ي-
باشد؟
برادرم ...اهلل تعتتالي اا انستتان در
آيات بسياري اا ک اب عزيت زش خبتتر
دادم است ...در آن آيات آشکار است
کو صتتفاتي اا نتتاقم بت دن سرشتتت
انستتان وجتت د دارد و گريتت زي اا آن
وجتت د نتتدارد ،ت ستتط او خطاهتتا و
لغزشها ص رت ميگيرد و آن مناسب
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با آفرينش وي مت يباشتتد ...اهلل تعتتالي
ي ِي ن
ِس نفُ َ
ميفرمايد :وَخُلِ َ الِنِو َ
[النساء( ]28 :و انسان ضتتعيف خلتتق
شدم است) همچنين اهلل سبحانو مت ي-
ِس نفُ وًَُ ل ن
فرمايتت د :وَكَ نفَ الِنِو َ
[اإلسراء( ]11 :و انسان عج د استتت)
همچنين دربارمي او ميفرمايت د :إِوَّ ن
الس مَنوَا ِ
َي َن الََِمَنوَ ََ وَلَ و َّ
وَر ِ
وَالََِرِضِ وَالًِِبَ ن ِ أَ ََبَيِنَ َفِ مَ ِلمِلِ َ َ ن
وَ َشِ َقِنَ مِ ِ َن وَحَمَلَ َن الِنِوِسَنفُ إِوَّهُ كَ نفَ
ظَلُ من جَ ُ ل ن[ األحتتزاب( ]72 :متتا
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امانت را بر آسمانها و امين و کت مهتتا
عرضتتتو داشت ت يم و اا برداشت ت ن آن
خ دداري کردنتتد و اا آن ترست يدند و
آن را انسان حمل نم د ،همانا او ظالم
ِس نفَ خُلِ َ
و جاهتتل استتت) ،إِفَّ الِنِو َ
هَلُ ون * إِذَا مَسَّهُ الشَّ ُّر جَزُوون * وَإِذَا
مَسَّهُ الِ َخيِ ُر مَ ُ و ن[ المعتتار -19 :
( ]21انستتان کتتم طاقتتت و ناشتتکيبا
آفريدم شدم است * هرگام م يب ي بو
او ميرسد ،بت يقتتراري مت يکنتتد * و
چ ن نيکي بو او ميرسد ،بخيل مت ي-
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گتتردد) .اهلل تعتتالي متت يفرمايتت د :إِفَّ
الِنِوِسَنفَ لَكَ ُ رٌ[ الحت ( ]66 :همانتتا
انسان کفران کنندم است) ...تمامي اين
صفات و ديگر صفاتي کو براي انستتان
وج د دارد دليلي بتتر ايت ن استتت کتتو
کمالي براي انستتان وجت د نتتدارد ...و
خطا نم دن مشخ واي اا مشخ تتات
انسان است ...و اهلل جل و عال انستتان
را بو اين صفات خلتتق نکتتردم استتت،
مگر آن کو حکمتتت بتتااليي بتتراي آن
دارد کو خ دش ،آن را ميداند.

دوازده امر برای تشویق شدن به توبه13//

اا حکم هايي کو بتتراي خطاکتتار
خلق شدن انسان وج د دارد اين است
کو مسلمان با ت بو و بااگشت بو س ي
وي پروردگارش را عبتتادت کنتتد ...و
در برابر رحمتتت و عفت و لطتتف وي
قرار بگيرد ...و اا آنجا کتتو انستتان بتتا
اين صفات خلق شدم است ،ت بو براي
او قان ن شدم استتت و درب آن بست و
نميش د ،تا امتتاني کتتو قيامتتت برپتتا
ش د.
برادر گراميام ...گناهتتت باعت
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نش د تا در درونت دچتتار نتتا اميت دي
گردي ...اگر ت گنام ميکنت ي ...علتتت
آن انسان ب دنت است ...و خ است اهلل
حکم ميکند کو امين را کستتاني آبتتاد
کننتتد کتتو خطاکتتار هس ت ند و بعتتد اا
خطايشان ت بو ميکننتتد ...و اهلل تعتتالي
نيز ت بتتوي آنهتتا را مت يپت يرد ...ايت ن
فرس ادمي اهلل تعتتالي استتت کتتو قستتم
ميخ رد و ميفرمايد« :والذي و س ي
بيده ل لم تذوب ا لذهب اهلل ت نلو بكم
ولً نب بق م م ذوب ف أيس

روف اهلل
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ت نلو أي ر ل م» [روام مستتلم] (قستتم
بو کسي کو جان من در دست اوستتت،
اگر گنام نکنيد ،اهلل تعالي شما را مي-
برد و ق مي را ميآورد کو گنام مت ي-
کنند و اا پس آن اا اهلل تعتتالي طلتتب
آمراش مينمايند و او آنهتتا را مت ي-
آمراد).
بداف اي برادر مسلمنوم ...اين بتتو
آن دع ت نميدهد کو در هتتر امتتاني
خطا کنيم ...بلکو ما را ملزب ميستتااد
کتتتو اا روي شتتترهلل اهلل تعتتتالي او را
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اطاعت کنيم و بتتا نفستتمان مجاهتتدت
نماييم ...ولي در وقت خطا نم دن بايد
تسليم گنام نشد و با ت بو اا خطاکاري
خار ش يم...
 -2تم نمي أرزو داف مدم خطنك نر
هس د
ت تنها نيس ي کو گنام ميکنت ي...
بلکتتو اهلل تعتتالي همتتوي متتردب را بتتو
گ نواي آفريدم است کو خطاکار مي-
باشند ...و براي کسي ع تتم ي وجت د
نتتدارد ،مگتتر آن کتتو اهلل تعتتالي او را
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مع

ب قرار دهد و آن شامل پيامبران

و رس ت الن استتت ...بتتو همت ين دليت ل
رس د اهلل فرم دم است« :ك ا اب ن
مدم خطنب وخي ر الخط ناين ال اب ف»
[روام ال رم ي] (همتتوي فرانتتدان آدب
بستت يار خطاکتتار هستت ند و به تترين
خطاکاران ،بسيار ت بو کننتتدگان مت ي-
باشند).
اگر اهلل جل و عال انسان را کامل
ميآفريد کو خطا نکند ،براي هر فردي
اا بنتت يآدب بهتترماي اا خطتتا وجتت د
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نداشت .اين دليلي بتتر ايت ن استتت کتتو
انسان [خطا ميکند] و منظت ر انستتاني
است کو تسليم گنام نميش د.
من نا ال ي ما

ومن لو الحسنى

فقتتتتتتتتتتتط-
قتتتطجهتتت اهلل تعتتالى مت ي
ستتتاءبو همين

فرمايد :وَلَ ِ مُؤَاخِذُ اللَّ هُ ال َّ نَِ بِمَ ن

كَسَبُ ا مَن تَ َركَ وَلَو ظَ ِ ِرهَن مِنِ دَابَّ ٍَ
[فتتاطر( ]45 :اگتتر اهلل متتردب را بتتو
واسطوي آنچو کستتب کتتردمانتتد(انجاب
دادماند) مؤاخ م مينمت د بتتر روي آن
[امين] جنبندماي باقي نميگ اشتتت).
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اين آيوي دربارمي تمامي انسانها است
و تمامي آنها مس حق مجااات هست ند
و بو واسطوي آنچو انجتتاب مت يدهنتتد،
هالک شدن بر آنها واجب استتت و در
حقيقت امتتر ايت ن گ نتتو استتت کتتو در
خطاهايشان م فاوت ميباشتتند ،ولت ي
امري کو بين تمامي آنها مش رک است
اين است کو اا عظمتتت اهلل تعتتالي در
غفلت ميباشتتند و اا بزرگداشتتت وي
منحرف ميش ند ...مستتألو نت هلل گنتتام
نيستتت ،بلکتتو مستتألو فقتتط عظمتتت
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شخ ي است کو در حق او گنام مي-
کنيم.
برادر گرامياب ...اگر تأمتتل کنت ي
هر گناهکاري اا گناهانش ال ياب مي-
يابد ...و عتتزب خت د را بتتراي ت بتتو و
بااگشت بو س ي اهلل تعالي جزب مي-
کنتتد ...ايت را او اا افتترادي استتت کتتو
تستتليم خطتتا نمت يشت د ...و ايت ن بتتو
واسطوي آن است کو رحمت اهلل تعالي
بر مردب وسيع شتتدم استتت و او در آن
ميباشد ...پس چرا مسلمان نبايت د بتتو
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ايت ن رحمتتت طمتتع داشت و باشتتد ...و
بندگان در نزدي

شدن بتتو اهلل تعتتالي

رقيب يکديگر ش ند و بو ت بو مبادرت
وراند و اين راهت ي استتت کتتو وجت د
دارد و پيم دن رام آن در حق همتتوي
آنها واجب است.
 -3ت به بر گ نه بنم د أ را

ر

گيرد
بتترادرب ...آنچتتو اا ت بتتو کتتو بتتو
س ي آن دع ت ميش ي ...اين استتت
کتتو اهلل جتتل و عتتال آن را بتتر هتتر
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گناهکاري واجب فرم دم است ...بلکو
بر هر متتؤمن واجتتب نمت دم استتت و
شامل اصالح و ايمان او ميشت د ...و
آن را بتتر پيت امبران و رس ت النش نيت ز
واجب فرم دم است ...و بو همين دليل
آدب ت بتتو نمتت د و گفتتت :رَبَّ َ ن
ظَلَمِ َن َوِ ُسَ َن وَإِفِ لَمِ تَ ِ ِ ِر لَ َن وَتَ ِرحَمِ َ ن
َنس رِمنَ[ األعتتراف:
لَ َكُ وَنَّ مِ نَ الِخ ِ
( ]23پروردگتتارا! بتتو خ دمتتان ظلتتم
نم ديم و اگر ما را نيامراي و رحمت
نکني اا ايانکاران خت اهيم بت د) .بتتو
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همين دليل م سي ميگفت :قَ ن َ
رَبِّ إِوِّي ظَلَمِتُ وَ ِسِي أَنغِ ِ ِر لِي أَ َ َ َر
لَهُ إِوَّهُ هُ َ الِ َ ُ رُ ال َّرحِيمُ[ الق تتم:
( ]16گفت :پروردگارا! بو خ دب ظلتتم
نمت دب ،پتتس متترا بيت امرا و او وي را
آمرايت د ،همانتتا او بست يار آمرانتتدمي
دائماً رحمت کنندم است).
برادرب! ت بو امتتري اخ يت اري در
رام مسلمان نميباشتتد ...بلکتتو آن بتتو
ط ري ف ري بر ما واجب است ،همان
گ نو کو اهلل تعالي ميفرمايد :وَتُ بُ ا

 //24دوازده امر برای تشویق شدن به توبه

إِلَو اللَّهِ جَمِي ن َمُّ َن الِمُؤِمِ ُ فَ لَ َلَّكُ مِ
تُ ِلِ ُل فَ[ الن ر( ]31 :و اي مؤمنتتان!
همگي بو س ي اهلل ت بو نماييد ،باشتتد
کو رس گار ش يد).
بادر بال بة في

فالمرء مرهت ن

تالکرب
تاا ب
تة
وان هز الفرصت
تدتجنتتام
ماتفتاتقت
بم
هتتتتتتتتتا
وق
ب بىر غمن بب
4إن -اهلل ت نلي
جنام
أمکنتتتتتترحم س
پيشي گرأ ه است
برادرب! در ايت ن آيت و تأمتتل کتتن:
كَ َبَ رَبُّكُمِ وَلَو وَ ِسِهِ ال َّرحِمَََ َوَّهُ مَنِ
وَمِاَ مِ ِكُمِ سُ با بًَِ َنلٍََ ثُمَّ تَ نبَ مِ نِ

دوازده امر برای تشویق شدن به توبه25//

بَ ِ دِهِ وَ َ ِ لَََ أَََوَّ هُ غَ ُ رٌ رَحِ يمٌ
[األنعاب( ]54 :پروردگارتان بر خ دش
رحمت را واجب فرم دم است ،کست ي
اا شما کتتو اا روي جهالتتت بتتديي را
انجاب دهد ،سپس بعد اا آن ت بو نمايد
و اصتتتالح کنتتتد ،همانتتتا او بست ت يار
آمراندمي دائماً رحمت کنندم است)...
نگام ش د چگ نو اهلل جل و عتتال بت ين
آنچتتو بتتر نفستتش اا رحمتتت واجتتب
فرم دم استتت و بت ين ت بتتو پت يري اا
بندگانش ،چتتو جمتتع بنتتديي فرمت دم
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است ...و بو همين دليل در آخر آيت و،
دو صفت رحمت و آمراش را يکجتتا
جمع کردم است.
برادرم ...رحمت اهلل جتتل و عتتال
بر همو چيز وستتعت ياف تتو استتت ...و
معتتالم و مظتتاهر آن در هتتر چيتت زي
م ج د ميباشد ...و اا روي رحم ش
است کو آفريدم استتت و ايجتتاد کتتردم
است ...و اا روي آن اندم مت يکنتتد و
عطا ميفرمايت د ...و ت ستتط آن رواي
ميدهد و شتتفاي اا مريضت ي حاصتتل
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متت يفرمايتت د ...و ت ستتط آن ت بتتوي
بندگانش را قبت د مت يکنتتد و آنهتتا را
ميآمتتراد ...پتتس چگ نتتو استتت کتتو
مسلمان اا ت بو نمت دن بتتو ست ي اهلل
تعتتالي و بااگشتت ت بتتو ستت ي وي
خ دداري ميکنتتد و او مت يدانتتد کتتو
رحمت اهلل تعالي بتتر غضتتبش پيشت ي
گرف و است ...و کست ي داختتل بهشتتت
نميشت د ...و کست ي اا آتتتش جهتتنم
نجات نمت ييابتتد ،مگتتر بتتا رحمتتت و
آمراش وي ...اين رس د اهلل استتت
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کو ميفرمايد« :ال ح د م دخا الً َ
ب مله» (کسي با عملش داخل بهشتتت
نميش د) ،گف ند :و ت نيت ز اي رست د
اهلل؟ فرم د« :وال و ن إال ف م م دوي
اهلل برحم ه» (و من نيز ،مگر آن کو اهلل
با رحم ش مرا بپ شاند).
برادرم ...روي بو طرف اهلل تعالي
کن! در اين حالتتت استتت کتتو اهلل بتتو
س ي ت روي مت يکنتتد ...او ستتبحانو
عف را قب د مت يکنتتد ...و گناهتتان را
ميآمراد ،بلکتتو او اا ت بتتوي تت بتتو
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شديدترين شکل خ شحاد ميگردد...
پس براي خ دت رحمت اهلل تعتتالي را
با روي برگرداندن اا ت بو حراب نکن!
ب رادرم ...کسي کو بداند رحمتتت
اهلل تعالي گنام او را پ شاندم استتت ...و
اهلل جل و عال بااگشت بو س ي خت د
را واجب فرم دم است ...و او وعدم بو
قب د ت بو نمت دم استتت و ت ستتط آن
پاداش ميدهد ...سپس بو س ي ت بتتو
و اس غفار روي نکند ...و ايت ن اا روي
ضتتعيف بتت دن ت تتميم وي استتت...
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ايانکار خ اهد ب د!
برادرب ...اهلل تعتتالي مت يفرمايت د:
ِنلق دَِِ وَ َ دَََّ بِ هِ
وَالَّ ذِي جَ نبَ ب ِّ
َش نبُوفَ
ُولَئِكَ هُمُ الِمُ َّقُ فَ * لَ ُمِ مَن م َ
ِس ِينَ *
وِ ِدَ رَبِّ ِمِ ذَلِ كَ جَ زَابُ الِمُل ِ
لِيُكَ ِّ َر اللَّهُ وَ ِ ُمِ َِس َ َ الَّ ذِي وَمِلُ ا
وَمًَِزِمَ ُمِ َجِ َرهُمِ بََِحِسَنِ الَّ ذِي كَ نوُ ا
مَ ِمَلُ فَ[ الزمر( ]35-33 :و کسي کو
راس گ يي را با خت د بيت اورد و آن را
ت ديق کند ،آنان پرهيزگاران هست ند
* براي آنهتتا نتتزد پروردگارشتتان آن
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چيزي است کتتو مت يخ اهنتتد و ايت ن
پتتاداش نيک کتتاران استتت * تتتا اهلل
بدترين آنچو را انجاب دادمانتتد را پتتاک
کند و بو آنها به ر اا آنچو را کو انجتتاب
ميدادند ،پاداش دهد).
اهلل مراعات شما را کند ،بنگريت د
اهلل تعالي چگ نو اعماد پرهيزگاران را
بو دو قسمت تقست يم مت ينمايت د :اود:
عمتتل بتتد و دوب :عمتتل نيکتت و اهلل
سبحانو بيان مت يفرمايت د کتتو پتتاداش
نيکي ،نيکي است ...و بديهاي آنها را
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پاک مت يکنتتد ...و ايت ن اا رحمتتت اهلل
سبحانو بو آنهتتا مت يباشتتد و اگتتر بتتر
اساس اعمالشان م رد حساب و ک اب
قرار گيرند ،مس حق ع اب ميش ند...
و اين تأکيت دي بتتر رحمتتت اهلل تعتتالي
ميباشد.
 -5اهلل ت نلي داراي مم رزو وس يع
است
برادرب ...آيا ميدانت ي مخل قتتات
همگي خطاکار هس ند ...و آيا ميداني
کو آنها بر اساس خطاهايشان دو گروم
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هس ند :گروهي در بهشت ...و گروهي
در آتش جهنم!
اگتتر اهلل تعتتالي داراي آمراشتت ي
وسيع نب د ،احدي داخل بهشت نمي-
شد ...ولي رحمت اهلل تعالي و آمراش
وي ،گناهان ت بو کنندگان را ک چت
کردم استتت ...ت ستتط آن مست حق بتتو
نيکي اا طرف اهلل تعالي مت يباشتتند و
براي اعماد و ت بتتوي آنهتتا بهشتتت را
پاداش قرار دادم است ...اين نتتداي اهلل
سبحانو است کو متتا را مت رد خطتتاب

 //34دوازده امر برای تشویق شدن به توبه

قرار ميدهد تا ما را بتتو اهتتل بهشتتت
ملحق فرمايد :قُاِ مَ ن وِبَ ندِيَ الَّ ذِمنَ
ُس ِمِ لَ ن تَقِ َ ُط ا مِ نِ
َسِ َرأُ ا وَلَو َوِ ِ
رَحِمََِ اللَّهِ إِفَّ اللَّهَ مَ ِ ِ ُر الذُّوُ بَ جَمِي ن
إِوَّهُ هُ َ الِ َ ُ رُ ال َّرحِيمُ[ الزمتتر]53 :
(بگ  :اي بندگان من کو بر جانهايشان
اسراف نم دماند اا رحمت اهلل نا اميت د
نگرديد ،اهلل تمتتامي گناهتتان را مت ي-
آمراد ،همانا او بسيار آمراندمي دائماً
رحمت کنندم است).
اب هريرم آورد است کو رس د
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اهلل فرمت د « :ف وب دا

نب ذوب ن

أقن  :من رب ,إوي ذوبت ذوبن أ نغ رهت
أقن له ربه :ولم وبدي ف له ربن م ر
الذوب ومَخذ به .أ ر لهت ثم مكث م ن
شنب اهلل ثم

نب ذوب ن مخ ر -وربمتتا

قاد -ثم ذوب ذوبن مخر .أقن  :م ن رب
إوي ذوبت ذوبن مخ ر أ نغ ر ل ي ق ن
ربه :ولم وبدي ف له ربن م ر ال ذوب
ومَخذ به .أ ر له .ثم مك ث م ن ش نب
اهللت ثم

نب ذوبن مخر – وربمتتا قتتاد

– ثم ذوب ذوبن مخر .أقن  :من رب إوي
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ذوبت ذوبن أنغ ره لي .أق ن ل ه رب ه:
ولم وب دي ف ل ه رب ن م ر ال ذوب
ومَخذ به .أق ن رب ه :غ ر ل ب دي
ألي ما من شنب» (بندماي مرتکب گنتتام
ميش د و ميگ يت د :پروردگتتارا! متتن
مرتکب گناهي شدماب ،پس مرا بيامرا
و پروردگارش بو او ميگ يد :بنتتدمي
من دانست کتتو بتتراي او پروردگتتاري
وج د دارد کو گنام را ميآمراد ،آن را
گرف و و براي او ميآمراد ،سپس کمي
بو انداامي آنچتتو اهلل بخ اهتتد درنت
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کردم و مرتکب گناهي ديگر مت يشت د
– يا فرم د - :سپس گناهي ديگتتر را
انجاب ميدهد و ميگ يد :پروردگتتارا!
من گناهي ديگر انجاب دادماب ،پس مرا
بيامرا! پروردگارش ميگ يد :بنتتدمي
من دانست کتتو بتتراي او پروردگتتاري
وج د دارد کو گنام را ميآمراد ،آن را
گرف و و براي او ميآمراد ،سپس کمي
بو انداامي آنچتتو اهلل بخ اهتتد درنت
کردم و مرتکب گناهي ديگر مت يشت د
– يا فرم د - :سپس گناهي ديگتتر را
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انجاب ميدهد و ميگ يد :پروردگتتارا!
من گناهي ديگر انجاب دادماب ،پس مرا
بيامرا! پروردگارش ميگ يد :بنتتدمي
من دانست کتتو بتتراي او پروردگتتاري
وج د دارد کو گنام را ميآمراد ،آن را
ميگيت رد و پروردگتتارش مت يگ يت د:
بندمي خ د را آمرايت دب پتتس هرچتتو
مت ت يخ اهتتتد انجتتتاب دهتتتد)[ .روام
بخاري(بخارايي) و مسلم].
بو حسن ب ري رحمتتو اهلل گف تتو
شد :مردي است کو گنتتاهي مت يکنتتد،
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سپس ت بو مينمايد ،سپس گنام مت ي-
کند ،سپس ت بو مينمايد ،سپس گنتتام
ميکند ،سپس ت بو مينمايت د ،تتتا چتتو
وقت اين عمل ادامو مييابد؟
حسن گفت :اين را نمت يشناستتم
مگر آن کو اين عمل اا اخالق مؤمنان
ميباشد.
ب رادرم ...پتتس اهلل تعتتالي را اا
روي طمع داش ن بو وسعت آمراشش
عبادت کن! ...و بگ :
يتتتتتتا رب إن

فلقتتد علمتتت
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فمتتتن التتت ي
إن کتتتتتتان ال
رددت
رب
أدعتت ت
فتتتترناويرج ت
يتتدع
يرجتتتت کک إال
وجميل فمتعف
تالي إليت ت
متت
کنا
تن
يتتديف
أمتتترت
کمتتتا
ترب
ت
المجتتتتتت
محستتتتتتتتن
ي
اهلل تمستنل
تيلةِ
وستتمَم
-6
تلم
رحمتإنتتي
شدف از ثم
تى
إلتت
ترحمُ
يتتتتتتتت
تضتتتتتتتترعًا
حرام است
الرجتتتتتتتتتا
برادرب چگ نو اا قبت د ت بتتوات
ت سط اهلل تعالي مأي س مت يشت ي و
اين در حالي است کو ميداني اهلل جل
و عال داراي آمراشي وست يع استتت و
رحمت او همو چيز را فرا گرف و است
و بتتراي او صتتفات جاللتتو و جمالتتو
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وج د دارد ...مأي س شتتدن اا قبت لي
ت بو جهل بو اهلل جل و عال و ک تتتاهي
در حتتق وي مت يباشتتد ...و همچنت ين
باع

شاد شدن شيطان است کو مؤمن

را اا پيم دن رام بو س ي پروردگارش
باا ميدارد و رام بااگشتتت بتتو وي را
ميبندد ...بو همين دليل اهلل جل و عال
اا مأي س شدن بندگانش اا رحم ش
راضي نميباشد و مت يفرمايت د :وَلَ ن
تَيِئَسُ ا مِنِ رَوِحِ اللَّهِ إِوَّهُ لَن مَيِ ئَ ُ مِ نِ
رَوِحِ اللَّهِ إِلَّن الِقَ ِمُ الِكَنأِرُوفَ[ ي سف:
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( ]87و اا رحمت اهلل نا اميد نگرديت د،
ايرا اا رحمت اهلل کسي نا اميد نمت ي-
گردد ،مگر گروم کتتافران) .در منتتابع
حديثي ت بو گ ر کنيم تا ببينيم چگ نو
اهلل تعالي کسي کو صتتد نفتتر را کشت و
است را ميآمراد ...و اين نشان متتي-
دهد کو آيا جايز است با کشت ن صتتد
نفر اا ت بو مأي س شد؟!
وإن کنتتتتتتت

إلى کريم يقبتتل

تل
يغفتتتر
إلتتى
بالليتت ارْ
تتتتتتت
االع
وانهتتإ فقتتتم
أننبتتتت
نر تببه ك
عظتتيم دهي بسي
لى ت
واع -اهلل
النهتتادهرْ
ننتت
7متت
تتتتتتتنلي بر
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را دوست دارد
برادر گرامياب ...بدان کو متتؤمني
وج د ندارد ،مگر آن کو بتتا بعضت ي اا
گناهان م رد آامايش قرار مت يگيت رد،
همان گ نو کو رس د اهلل ميفرمايد:
«من من وبد مؤمن إال وله ذوب م نده
ال ي َ ب د ال ي َت و ذوب ه مقيم وليه
ال م نرق ه ح و م نرَ ال دوينت إف
المؤمن خل

م

نت ت اب نت وس نبت إذا

ذكر ذكر» (بندمي مؤمني نيست مگتتر
آن کو بو گناهي عادت دارد کو اماني
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بعد اا امان ديگر آن را انجاب ميدهد،
يا آن کو گنتتاهي دارد کتتو اا آن جتتدا
نشدم و با آن اا دنيت ا جتتدا مت يشت د،
مؤمن همرام با دچار ف نو شدن آفريدم
شدم است و بسيار ت بو کنندم استتت و
فرام ش ميکند و اگر يادآوري شت د،
م کر ميش د)[ .السلسلة ال حية برقم
( .])2276اهلل جل و عال براي بندگان
متتؤمن گنتتام کتتردن را تقتتدير ننم ت دم
است ،مگر براي آن کو آنها بتتو ست ي
وي ااري کنند و در برابر رحمت ش و
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مهربتتانياش و آمتتراش وي ختت د را
م رد س اد واقع شدم بداننتتد و کست ي
کو عنايت اهلل سبحانو بتتراي او تقتتدير
شدم باشد ،ت فيق ت بو مييابد ...سپس
آن نزد وي دوست داش ني ميشت د...
إِفَّ اللَّ هَ مُ ِل بُّ ال َّ

َّابِينَ وَمُ ِل بُّ

الِمُ َ َط ِّرِمنَ[ البقرة( ]222 :اهلل بست يار
ت بتتو کننتتدگان را دوستتت مت يدارد و
کساني کو طلب پاکي ميکننتتد را نيت ز
دوست ميدارد) ايرا اهلل جتتل و عتتال
بندمي بست يار ت بتتو کننتتدم را دوستتت
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ميدارد و با ت بوي وي شاد ميگتتردد
و بو وي احسان نم دم و بو او مهرباني
ميکند ،رس د اهلل فرم دم است« :هلل
شد أرحن ب بَ وبده المؤمن من رجا
أي رض دومَ – فالة واسعة األطراف
– وم ه راحل ه ولي ن ط نم ه وش رابه
أ يع ر سه أ نم و مَ أنس يقظ وق د
ذهبت راحل هت ح و اش د ولي ه الل ر
وال طب و من ش نب اهللت ق ن  :رج ع
إلو مكنويت أرجع أ نم و مَت ثم رأ ع
ر سه أنذا راحل ه و ده» (اهلل شتتديدتر
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اا آن اا ت بوي بندمي متتؤمنش شتتاد
ميگردد کو مردي در بيابتتاني بتتزر
قتتترار داشتت و باشتتتد و ستت اري او
همراهش باشد و غ ايش و ن شيدني-
اش بر آن قرار داش و باش ،ستترش را
[بر روي امين] ميگت ارد و خت ابش
ميبرد و دوبارم بيدار ميگتتردد و ايت ن
در حالي استتت کتتو ست اري او رف تتو
استتت و گرمتتا و تشتتنگي بتتراي وي
شتتدت ياف تتو استتت و يتت ا آنچتتو اهلل
بخ اهد ،فرم د :بتتو مکتتان خت د بتتاا
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ميگردد و بر ميگردد و خ ابش مي-
برد ،سپس سرش را بلنتتد مت يکنتتد و
ميبيند کو س اري او نتتزد وي استتت).
[روام البخاري(بخارايي)].
ابن قيم گف و است« :اگر ت بتتو اا
دوست داش نيترين چيزها نزد وي(اهلل
تعالي) نباشد ،گراميترين آفريدم را بو
گنتتام ام حتتان نمت يفرمايت د و دوستتت
داش ن ت بو اين را پديد مت يآورد کتتو
بندماش را بو گنام مب ال ميسااد تا بر
وي واجتتب ش ت د کتتو ت بتتو نمايت د و
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محبت بندم نزد وي افزايش يابد ،ايرا
نزد ت بو کنندگان محبت خاصي وج د
دارد».
 -8ت ب ه در ذا خ

دو وب ند

و يسي است
ت بو :اي برادر دليل بر شتتناخت
متتؤمن اا پروردگتتارش و حقت ق وي
ميباشد ...همان گ نو کتتو بتتا اطاعتتت
نم دن اا اهلل تعالي او را عبادت مت ي-
نمايد و اا امر وي تبعيت ميکند ،الاب
است کتتو اا او بتتراي ک تتتاهياش در
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طاعت ،طلب آمتتراش نمايت د .و ايت ن
راهي است کو رس لي يت ا صتتالحي اا
مؤمنان اا آن تخلف نمت ينمايت د .ايت ن
رس د اهلل است کو با ت بو اهلل تعتتالي
را عبادت ميکند و ام ش را بو ست ي
آن راهنمايي ميکند و ميفرمايد« :م ن
م ن ال نِ ت ب ا إلو اهلل أ نوي ت ب
إلو اهلل أي الي م مناَ مرة» (اي متتردب
بو س ي اهلل ت بو نماييت د کتتو متتن بتتو
س ي اهلل رواي صدبار ت بو مينمايم)
[روام مسلم] .يکت ي اا حکيمتتان گف تتو
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است :مشغ ليت عارف در شش چيت ز
است :وق ي اهلل تعالي ياد مت يشت د ،او
را بزر

ميکند ...وق ي نفستتش يت اد

ميش د آن را حقير ميکند ...وق ي در
آيات اهلل تعالي مينگتترد ،درس مت ي-
آمتتت اد ...و اگتتتر اشتتتخا

را در

نافرماني يا شتته ت ببينتتد ،اا آن بتتاا
ميايس د ...وق ي عف نم دن اهلل تعالي
ياد ش د ،شاد ميگردد ...و وقت ي بتتو
گناهانش يت ادآور مت يشت د ،است غفار
مينمايد».
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برادر گرامياب ...يادآور ش ! کتتو
عب دي ي کو مخل قات براي آن خلتتق
شدماند ،وسيعتر اا انجاب شعائر استتت،
بلکو شامل تمامي آن چيزي است کتتو
اهلل تعالي دوست دارد و اا آن راضت ي
ميش د و شامل سخنان و اعماد ،چتتو
ظاهري و چتتو بتتاطني مت يباشتتد ...و
آنچو اهلل تعالي دوست دارد و دوستتت
دارد ت ستتط آن عبتتادت ش ت د ،ت بتتو
است ...إِفَّ اللَّهَ مُ ِلبُّ ال َّ َّابِينَ وَمُ ِل بُّ
الِمُ َ َط ِّرِمنَ( اهلل بسيار ت بتتو کننتتدگان
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را دوستتت دارد و کستتاني کتتو طلتتب
پاکي ميکنند را [نيز] دوست دارد).
 -9ت بهي داروي تكبر است
ت بتتو بتتو س ت ي اهلل جتتل وعتتال
خيري بزر

ميباشد ...و کسي اا آن

روي بتتر نمت يگردانتتد ،مگتتر شتتخم
م کبرِ اورگ  ...بو اهلل تعالي در امرش
بياح رامي ميکند و عمدا اا اطاعتتت
اا وي خ ت دداري مت يکنتتد ...رس ت د
اهلل فرم دم استتت« :إف م ن ح بكم
وليت و قربكم م ي مًلسن م م القينمَ
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حسنوكم خالق نت وإف ب

كم إل ي

و ب دكم م ي مًلس ن م م القينم َ:
الثرثنروف والم شدق فت والم ي ق ف».
(دوست داش نيترين شما نتتزد متتن و
نزدي ترين شما در محل نشس ن نزد
من ،در روا قيامت ،کست ي استتت کتتو
داراي اختتالق نيک ت تري مت يباشتتد و
م نفرتتترين شتتما نستتبت بتتو متتن و
دورترين شما نزد من در محل نشس ن
در روا قيامتتتت ،بيهت ت دم گ يت ت ان و
فس س کنندگان و م فيهقتتان هست ند)
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گف نتتد :بيهتت دم گ يتت ان و فستت س
کنندگان را ميشناسيم ،پس م فيهقتتان
چتتتو کستتتاني هستتت ند؟ فرمتتت د:
«الم كب روف» (م کبتتران)[ .السلستتلة
ال حيحة رقم (.])791
وقت ي شخ ت ي کتتو نستتبت بتتو
مسلمانان مغرور متتيباشتتد ،دورتتترين
شخم بو رحمت و مکانت نزد رس د
اهلل در روا قيامت است ...پس وضع
و حاد کسي کو نستتبت بتتو اهلل تعتتالي
تکبر دارد چو ميباشد ...کست ي کتتو اا
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پنام بردن بو نزد وي و طمع داش ن بتتو
رحمت و آمراش اهلل تعالي ،خ دداري
ميکند ،چگ نو است ...شکي نيست او
او دورتتترين متتردب در روا قيامتتت
نسبت بو رحمت اهلل تعالي ميباشتتد...
بلکو اهلل تعتتالي بتتو او وعتتدمي آتتتش
جهتتنم و حتتراب شتتدن بهشتتت را دادم
است ،رس د اهلل فرم دم استتت« :ال
مدخا الً َ من كنف أ ي قلب ه مثق ن
حبَ من كبر» (کسي کتتو بتتو انتتداامي
ک چک رين چيز در قلبش تکبر وج د
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داش و باشد ،داخل بهشت نميش د).
اا ظلم و جهتتل ايت ن استتت کتتو
مسلمان نسبت بو مردب ت اضع نداشت و
باشد ...و در مقابتتل اهلل تعتتالي خاشتتع
نباشد ...و دائمتاً مشتتغ د نافرمتتاني اا
وي اا روي اصرار باشد!
 -10ت به دليا بر اممنف و ش نخت اهلل
ت نلي است
مؤمن کسي است کو ت بتتو مت ي-
کند ...و با اس غفار و بااگشت بو س ي
اهلل تعالي همرام ميباشتتد ،او بيشت رين
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شناخت را نسبت بو مردب بو خت دش
و حقيقت آن دارد و نسبت بو ديگتتران
شناخت او نسبت بو اهلل تعتتالي بيشت ر
است ...ايرا او وق ي اا حالش اطتتالهلل
دارد و ناقم ب دن و ضعيف بت دن آن
را ميداند ...و همچنين اا صفات عفت
نم دن و آمتتراش و رحمتتت نتتزد اهلل
تعالي مطلتتع استتت ...بتتر وي واجتتب
ميش د کتتو ت بتتو نمايت د و همتترام آن
باشد ...او را هرگز بو گ نواي نميبينيد
کو عمد ًا مرتکتتب گنتتام شت د ...ولت ي
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وقت ي نفستتش غفلتتت مت ييابتتد ...يت ا
غريزمي او بر وي غلبو ميکند ...مي-
ايس د و آمراش ميطلبد و بتتو ست ي
اهلل تعالي ت بو مينمايد ،ايرا مت يدانتتد
کو اهلل تعالي ت بو را دوستتت دارد و اا
اصرار بر گنام بغإ مينمايد.
 -11ا رار ب ر گ نه داش ن بنو ث
مًنزا ميش د
عم ب بالها و م يبتها بو سبب
گنام کردن ايجاد ميش د ،همان گ نتتو
کو اهلل تعالي ميفرمايد :وَمَن َ َ نبَكُمِ
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مِنِ مُقِيبٍََ أَبِمَن كَسَبَتِ َمِدِمكُمِ وَمَ ِ ُ
وَنِ كَثِي ٍر[ الش ري( ]30:و م ت يب ي
نيست کو بو شتتما برستتد ،مگتتر بتتراي
آنچو خ دتان کسب کردمايد و [باعت
ميش د تا] بسياري [اا گناهان] مت رد
بخشش قرار گيرد).
برادرب ...بتتو همت ين دليت ل ت بتتو
باع ت رهتتا شتتدن اا ن تتاي گناهتتان
است ...و آن باعت بتتر طتترف شتتدن
مشکل ت و اا بت ين رفت ن انتتدوم تت
ميباشد ...ابتتن قتتيم رحمتتو اهلل گف تتو
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است« :اما تأثير طلب آمراش و دفتتع
نمتت دن مشتتکالت و انتتدوم و تنگتت ي
چيت زي استتت کتتو نتتزد اهتتل مل هتتا و
عاقالن هر ام ي مش رک است [و همو
آن را اين گ نو ميبينند کو] نافرماني-
ها و فستتاد باعت

ايجتتاد مشتتکالت،

اندوم و تنگي سينو ميش د و دارويتتي
ندارد مگر ت بو» [ااد المعاد .]208/4
مجااات گناهان بسيار هست ند و
خطرناک مت يباشتتند و باعت اا بت ين
رفتت ن رواي متت يشتت ند و دارويتتي
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ندارند ،مگتتر طلتتب آمتتراش .باعت
ميش ند تا قس ت قلب ايجاد گردد و
آن قلب رقت نمييابد ،مگر با ت بتتو...
باع

م نفر شدن مخل قات اا او و کم

شدن ت فيق ياف ن و سس ي بتتدن و اا
بين رف ن برکت مت يشت ندو و اا آنهتتا
م اردي وج د دارد کو باع

نزديت

شدن هالکت ميشت ند ...پتتس عاقتتل
کسي است کو بو سرعت ت بو نمايت د و
بو سالم ي روي آورد.
 -12ت به ك ده از گ نه ب ه منو د
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كسي است كه گ نهي وكرده است
اين باديو نشيني استتت کتتو نتتزد
رس د آمد و گفت :آيت ا کست ي کتتو
تمامي گناهان را انجاب مت يدهتتد و اا
آنها م ردي را ترک نمت يکنتتد و او در
اين حالت نيت اا ک چت

و بزرگت ي را

ترک نميکند ،مگتتر آن کتتو آن بتتو او
دادم ميش د ،آيا در اين حالت نياا بو
ت بتتو وجتت د دارد؟ فرمتت د« :أ ا
س لمت » (آيتت ا مستتلمان شتت دماي؟)
گفت :من گ اهي ميدهم کو پرست ش
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ش ندمي بر حقي جز اهلل وج د نتتدارد
و تت فرست ادمي اهلل هست ي .فرمت د:
«ت ا الخي را ت وت رك الس يئن ت
أ يً ل ن اهلل ل ك خي را كل ن»
(کارهاي خير را انجاب بدم و بديها را
تتترک کتتن و اهلل ت ستتط آنهتتا تمتتامي
خيرها را براي ت قرار ميدهد) .گفت:
ح ي فسق و فج رب را؟ فرم د« :و م»
(بلو) .گفت :اهلل أکبر ،همچنان اهلل اکبت ر
ميگفت تا آن کتتو دور شتتد[ .صتتحي
ال رغيب برقم (.]3164
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[همچنين پيامبر فرم دم است:
«ال َّناِبُ مِنِ الذَّوِبِ كَمَنِ لَن ذَوِ بَ لَ هُ»
(ت بو کنندم اا گنام بو مانند کسي است

مضى ثتتم اع تترف

کن محسنًا فيمتتا بقتتي تلقتتى الشتترف
هلل فتتتي تنزيلتتتو
إن ين هت ا يغفتتر لهتتم متتا قت د ستتلف
کو گناهي نکتتردم استتت) (ستتنن ابتتن
ماجو  4250و حسنو آلباني)]

1

 - 1اين پاراگراف ت سط م رجم اضافو
شدم است.
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