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  توبه گمراهان استجابت نميگردد
 

  به معناى رجوع و بازگشت است.» توب«و » توبه«توبه در لغت 
  راغب در مفردات خود مينويسد :

خواهى  توب به معناى ترک گناه به زيباترين صورت است و آن رساترين گونه معذرت
گويد: فالن کار را  است، زيرا عذرخواستن بر سه نوع است: يا شخص عذرخواه مى

ام، ولى منظورم از آن کار چنين و چنان بوده است و  گويد: آن کار را کرده ام يا مى نکرده
 :گويد ــيـيا اين که م

ام و ديگر بار تکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر  ام ولى بد نموده را کرده آن کار
  بحيث توبه شناخته ميشود .

 :وبه در اصطالح ت
  توبه در اصطالح ، بازگشت از گناه و ترک آن است .

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اينکه کاری بدی « راغب مينويسد : 
است و تصميم بر ترک گناه و جبران  ن چه آنچه در گذشته واقع شدهاست و پشيمانى بر آ

  اعمال .
  محترم !ۀ خوانند

، پشيمانى همانطوريکه از فهم لغوی واصطالحی توبه فهميده ميشود ، توبه در حقيقت 
قلبى است؛ اين ندامت و پشيمانى نه تنها در قلب اراده وتصميم است بلکه اين تصميم 

انسان ظاهر گردد ونشان داده شود ، که مهمترين عمل در اين مورد اراده بايد در عمل و
  هماناانجام واجبات و ترک محّرمات است .

کند که واقعاً  در اين جای شکی نيست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مى
از عمل ناشايسته خويش از عمق دل پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن برايد ، 

  صول بدين امر نشان دادن در عمل است .ووسيله و
ن عظيم الشان ميفرمايد توبه اشخاصيکه نه از طی دل پشيمان ونادم ودر عمل به آقر

اِالَّ « اصالح خويش بپردازند توبه شان مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار ميگيرد . 
 ) ١۶بقره آيه  ( سوره :»الَِّذيَن تابُوا َو أَْصَلُحوا

الت که پروردگار از روى لطف ومهربانى خويش ، توبه بنده خود را قبول در اين ح
  کند.  ـيـکند. عدم پذيرش توبه، برخالف هدف خدا است و هللا اين کار را نم يــم

خدا  اگر، پروردگار با عظمت ما دروازه های توبه را تا به روز قيامت باز گذاشته است 
رود، انسان به تباهى ،  يــتکامل از بين مۀ دروازه های توبه بسته شود، انگيز ناخواسته 

مواجه ميگردد . بجز از توبه هيچ راه وبد بختی بزرگی  فالکت ودر نهايت امر به سقوط 
  برای نجات انسان باقی نمی ماند .

خويش ولی هستند انسانهای که بادرنظرداشت اين همه انظار ها وهوشدار ها به جهالت 
با پا فشاری مينمايند وغرق در گمراهی اند واز خالق خويش نه تنها انکار مينمايند بلکه 

باشند .وبا مصروف  گمراهی ساير انسانها می تمام حيله وشرارت شيطانی خويش 
  وقاحت دست به تبليغات شرکی ميزند.

 :ميفرمايد 116و 48در سوره نساء آيات پروردگار با عظمت 



 
3 

Uَّ الَ يَْغِفُر اَن يُْشَرَک ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن َيَشاء َوَمن يُْشِرْک ِباQِّ َفَقِد اْفتََری اِنَّ « 
بتحقيق هللا نمی آمرزد شرک آوردن باورا ومی آمرزد پايين تر از آنرا ( »  .اِثًْما َعِظيًما

س بتحقيق گناه بزرگی را برای هرکس که بخواهد می آمرزد وآنکه بخدا شرک آورد پ
  ).  مرتکب شده است

 وباز ميفرمايد :
اِنَّ ّ-َ الَ َيْغِفُر اَن يُْشَرَک بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن َيَشاء َوَمن يُْشِرْک بِاّ&ِ فََقْد َضلَّ « 

تر از آنرا نمی آمرزد شرک آوردن باورا ومی آمرزد پايين بتحقيق هللا   ».َضالَالً َبِعيًدا
برای هرکس که بخواهد وآنکه شريک برای خدا قائل شود پس بتحقيق گمراه شده 

 ».گمراهی دوری
وظيفهء خويش Yشتانده و به جز آنرا ران گادشمنی به دين و خدمت مشرکين وگمراهان 

قبل از همه اينها  فتنه، کدورت و عداوت چيزی دي]ر دربرنامهای زندYي شان نيست 
  برخود ظلم ميکنند تا برعليه دي]ران جفا و تهمت. 

گرديده است که : وپيش بينی درهدايات وارشادات دين مقدس اسالم با تمام وضاحت بيان 
توبه انسانها که تحريف کنندگان آيات الهى واحاديث نبوی ومنکرين اعتقادات دينی اند و 

شوند، قبول نمی  ه موجب گمراهى مردم مىگذاران در دين اند ويا تمام کسانى ک بدعت
  گردد .

اين نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جهالت غرق وبه غضب 
  الهی گرفتار ميگردند .بخصوص انعده اشخاصيکه از طريق وسايل اطالعات جمعى 

( راديو ، تلويزون ، جرايد مجالت ، سايت ها ی انترنيتی ) ويا نوشتن کتاب و مقاله، 
مردم را به گمراهى می کشانند،وشب روز در تالش اند که حقايق اسالمی را برای شعر 

مردم بطور انحرفی تعريف وتفسير نمايد ، گاهی کتاب هللا يعنی قرآن عظيم الشان وگاهی 
ر اسالم ، وگاهی هم شخصيت واالی پيامبر صلی هللا عليه وسلم سنت نبوی احاديث پيامب

  را مورد اهانت وتمسخر قرار ميد هند.
اگر همچو اشخاص صد ها سال در گنج خانه خلوت کند واز بارگاه متعال تقاضاى عفو 

اش تا وقتی قبول نميگردد ، تا زمانيکه تمام افرادى را که به خاطر  وبخشش کند، توبه
 ويا متزلزل ساخته اند،فتارهای پوچ وبی منطق خويش به انحراف کشيده نوشته ها وگ

  د .ندوباره به واقعيت بر نه گردان
شود، عفو عمومى و فراگير،  در اين جا شک نيست که گناه هر چه باشد، با توبه پاک مى

ْنفُِسِهْم التَْقَنُطوا ِمْن قُْل يا ِعباِدَى الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَ « اى از قرآن مجيد است:  پيام مهم آيه
ايد! از  َرْحَمت هللاِ اbنَّ هللا َيْغِفُرالُّذنُوَب َجِميعاً؛ بگواى بندگان من که بر خود ستم کرده

  )  ۵٣(سوره زمر : آيه » نا اميد نشويد که خدا همه گناهان را خواهد بخشيد. هللا رحمت
خويش به گمراهی سايرين مشغول  مگر آنعده افراد که خود گمره اند وتوسط زبان وقلم

دنيا شرمسار ودر اخرت در جهنم ولعنت وبالخره دراند مورد استجابات قرار نگرفته 
  د .وخواهد بشان پروردگار بسر 

، قرآن عظيم الشان در مورد مشرک ومبلغين افکار شرکیطوريکه قبآل ياداور شديم ، 
گذرد ولی از گناه شرک نمی  ميفرمايد که پروردگار از همه گناهان مىکفری و الحاد 

خداوند شرک را  ؛ا2ّن هللا اليغفر أْن يشرک به و يغفر ما دون ذلک لَمن يشأ« گذرد: 
 ) .١١۶سوره نسأ آيه» .( آمرزد تر از آن را براى هر کس که بخواهد مىـ بخشد و کم نمى
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که : درالفاظ آيات توبه مفاهيم عموميت ديده ميشود وبه تعدادی از علما ء بدين عقيده اند 
گيرد ياصطالح شامل حال همه انسانها ميگردد که در موضع ، شرک را نيز در برم

 َوُهَو الَِّذي َيْقَبلُ  وميگويند ،مشرکين نيز شامل اين حکم ميگرديند طوريکه ميفرمايد :(
  ) . . ٢۵پذيرد)( سوره شورى آيه  ز بندگانش مىَعْن ِعَباِدِه؛ او است که توبه را ا التَّْوَبَة 

در جواب بايد گفت که در اين جا ی شک نيست که : اين آيه و ساير آيات ديگرکه شامل 
باشد. پس منظور از عدم عفو  احکام توبه اند ، بخشوده شدن شرک در پرتو توبه نيز مى

گناهان، بدون توبه مشرک، عدم پذيرش توبه وى نيست، بلکه هدف آن است که برخى از 
هايى مانند انجام کارهاى نيک، و ترک گناه کبيره  نيز براثر رحمت گسترده خدا، با راه

گيرد، زيرا  شوند، ولى هرگز شرک در قلمرو اين رحمت خاص قرار نمى بخشوده مى
مشرک هيچ گونه شايستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد. البته بخشيده شدن در 

گرويدند و پيامبر  ک امر بديهى است. کسانى که در صدر اسالم به دين مىپرتو توبه ي
پذيرفت، مشرک بودند . پس توبه و بازگشت از گناه، همه گناهان حتى  اسالم آنان را مى

ولی اين امر شامل آنعده از مشرکين وملحدين که امر پروردگار برايش .شويد شرک را مى
ث در لجاجت واحمقت مصروف است وبه گمراهی رسيده باشد وبا آنهم مثل شيطان خبي

  مردم مشغول است ، نميگردد.
  توبه فرعون چرا قبول نشد؟

اضطرارى و از سر توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ايمان اوردن فرعون در وضع 
ناچارى صورت گرفته بود ، يعنی زمانيکه فرعون به حالت رسيد که چاره فرار از 

برايش غير ممکن بود واز طرف ديگر راه نجات از آن حاالت که در آن قرار داشت 
نداشت مرگ اش حتمی بود ، بنآ توبه وپشيمانی اش برايش هيچ فايده ای نرساند ، اين 

است حاالت وسرنوشت تمام مجرمين وگناهکاران وکمراهان که در حاالت اضطرار توبه 
  هيچ فايده برايشان رسانده نميتواند .

َحتّى ا2ذا أَْدَرَکهُ اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أنَّهُ ال :« ای خاصی بيان ميدارد قرآن عظيم الشان با زيب
؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را اِلهَ اِالَّ الَِّذى آَمنَْت ِبِه َبنُواِْسرائِيَل َو أَنا ِمَن اْلُمْسِلمينَ 

اند،  ان آوردهاسرائيل به او ايم گرفت، گفت: ايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسى که بنى
 )  . ٩٠سوره يونس : آيه ». ( وجود ندارد و من از تسليم شدگان هستم

اَّْال ََن َو َقْد َعَصْيَت قَبُل َو ُکْنَت « به همين دليل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 
آورى، در حالى که پيش ازاين طغيان و عصيان کردى و  ِمْن اْلُمْفِسِديَن؛ اکنون ايمان مى

  » در صف مفسدان قرارد اشتى؟!
 محترم !ۀ خوانند

اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که قبل از فرا 
َو َلْيَسِت التَّْوَبةُ : «فرمايد طور که قرآن کريم مى رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان

؛ براى کسانى که أََحُدُهُم اْلَْموُت قاَل اِِّنّى تُْبُت اْالَّنَ ِللَِّذيَن َيْعَملُوَن السَِّيّئاِت َحتَّى اَِذا َحَضَر 
سوره » .( اى نيست کارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسيدن مرگ توبه کنند،توبه

 ) ١٨نسأ : آيه 
 شود، منافاتى گويد: توبه تا آخرين نفس پذيرفته مى يـالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م

هاى قطعى مرگ را مشاهده  ور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانهندارد، زيرا منظ
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  .است نکرده و به اصطالح ديد برزخى پيدا نکرده
  پروردگارا !مارا از توبه گذاران واقعی قرار ده ومارا از گمرهی نجات ده . 

آنهايکه درهمه حاالت هللا تعالی را حاضر و ناظر ميدانند هيچ]اه نبايد مرتک کفر شده و 
است که بروي ميبنند و لهی مبری ازتمام اين فتنه وفساد به تبليغ شر و فساد بپردازد ذات ا
ل ازينکه به دي]ران ضرر متوجه شود به خود شان بمتخلفين درين راستا قبل ازهمه وق

   ضرر برمي]ردد.
کردن عمل بهترين را به مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق اين آيهء قراني 

َربّنا َظلَْمنا «  برای ما انسانها وجود ندارد . بايد با تمام صداقت بيان بداريم :امکان دي]ر 
خدايا، به خود ظلم کرديم و اگر  ؛أَْنفَُسنَا َو ا2ْن َلْم تَْغِفْر َلنا َو تَْرَحْمنا َلَنُکوَننَّ ِمَن اْلخاِسِرينَ 

 .) ٢٣(سوره اعراف آيه » م بودما را نيامرزى و رحم نکنى، از زيانکاران خواهي
  :توبه ل وبعد ازانسان قب

کسيکه  از گناه توبه کند مانند شخصی است  که اصال گناه نکرده است. بلکه حتی ممکن 
 است انسان بعد از گناه (با توبه) در وضعيت قبل از گناه بهترباشد .

 وحوا رخ داد :قرآن عظيم  الشان عين همين  حالت برای ادام وتعريف مطابق شهادت 
  ابن قيم رحمه هللا در تفسير اين واقعه مينويسد : 

تا چه انداز ه تفاوت است بين حال آدم عليه السالم قبل از گناه و توبه که خداوند به او «
( برای توست که در آن (جنت )  گرسنه نشوی و عريان نشوی، و تو در آن   فرمود:

 )118- 119طه/سوره » (نیتشنه نخواهی شد و (گرمای) آفتاب را نبي
ميفرمايد : (پس از آن پروردگار ش او را  ودر وضعيت بعد از توبه قرآن عظيم الشان

 )122باز برگزيده نمود و توبه اش را پذيرفت و او را هدايت کرد) (سوره طه/
  توجه بفرمايد :

دگی حالت  اول آدم حالت خوردن و نوشيدن و لذت بردن بود، اما حالت دوم حالت برگزي
  »و هدايت است. و چه تفاوت است بين اين دو منزلت.

 .همچنان  از برخی از سلف نقل شده که داود عليه السالم پس از توبه بهتر از قبل آن بود
توبه اش توبه نصوح باشد واز وتوبه کند ، واخالصمندانه بنآ هرکس بطوری  صادقانه 

يقين در زندگی و کارهايش برکت اعمال گناه بطوره صادقانه دست بردارد ، به طور 
حاصل خواهد شد و هر کس توبه کند برای گناهی که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه 

 .نخواهد شد. و اين از فضل گسترده هللا سبحانه و تعالی است
بلکه حتی بزرگواری و کرم خداوند تا آنجاست که گناهان را ( با توبه صادقانه) تبديل به 

  :کند نيکی ها می
مگر « هللا سبحانه و تعالی پس از نام بردن گناهان بزرگ در سوره فرقان می فرمايد:

آنکه توبه گند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدی های آنان را به 
  )70فرقان/سوره نيکی ها مبدل می سازد و هللا غفور و رحيم است) (

  توبه در پيری
دروازه توبه وراه بازگشت به سوی پروردگار  را هيچ يست که : در اين هيچ جای شک ن

کس نميتواند مسدود سازد ، و در همه وقت دروازه توبه باز هست مگر در وقت سکرات 
موت و همچنين هنگامی که افتاب  از مغرب طلوع ميکند که يکی از عالئم بزرگ قيامت 
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هست که در اين لحظات همه  هست و علت عدم پذيرفته شدن توبه در اين دو وقت اين
کس به خداوند ايمان خواهند آورد، ولی اين ايمان، ايمان بعد از معاينه و آشکار شدن 

حقيقت هست، لذا از هيچکس پذيرفته نميشود، ولی تا زمانيکه سکرات نيامده و آفتاب از 
ال مغرب طلوع نکرده، هر شخصی ميتواند توبه کند و به خداوند برگردد و خداوند متع

 توبه کنندگان را دوست ميدارد.
ِ ال َيْغِفُر Uَّ لفُالن، « در روايتی پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند که:   َّUقاَل َرُجل: و

َفَقاَل Uَّ َعزَّ َوَجل: َمْن ذا الَِّذی يَتَأَلَّی علیَّ أْن ال أغِفَر لفُالٍن إنِّی َقد َغَفْرُت َله، َو أَْحبَْطُت 
(روايت مسلم)، يعنی: ( مردی گفت: سوگند به خدا که خداوند فالنی را نمی » عَملََک 

آمرزد. خداوند فرمود: کيست که بر من سوگند می خورد که فالنی را نمی آمرزم همانا 
  من او را آمرزيدم و عملت را ضايع نمودم).

و توبه او را بگيرد، پس بنابراين کسی نميتواند بگويد که خداوند فالن را نميبخشد و يا جل
اين شخص بايد هر چه زودتر به خداوند متعال برگردد و فريب شيطان را نخورد و از 

رحمت خداوند مأيوس نشود زيرا يأس از رحمت خداوند گناه کبيره هست و يعقوب عليه 
ْوحِ Uِّ إِالَّ اْلقَْوُم « السالم به فرزندانش گفت:  (سوره يوسف » اْلَکاِفُرونَ إِنَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ

  )، يعنی: ( بدرستيکه از رحمت خدا جز گروه کافران نا اميد نميشوند. )87
ِريَن «... و خداوند ميفرمايد:  ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ َ يُِحبُّ التَّوَّ َّU َّ222﴿سوره البقرة: » إِن ،﴾

يار پاکيزه کاری می نمايند را يعنی: (بدرستيکه خداوند آنانيکه زياد توبه نموده و بس
  دوست ميدارد )

، يعنی: (بدرستيکه »انما االعمال بالخواتيم « و پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند: 
اعتبار اعمال به پايانش هست )، پس اگر کسی يک ُعْمر عبادت خداوند کند ولی نهايتا 

ر کسی گناهکار باشد و مرتد و کافر شود و بميرد اعمالش به هدر خواهد رفت، و اگ
  سپس توبه کند و روی توبه بميرد ان شاء هللا گناهانش آمرزيده و رستگار خواهد شد.

  
  پايان

 
   

  


