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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١٨ اپريل ٠٤
  

  مالئکه را در امر توبه دست کم نگيريدۀفرصت شش ساعت
  ! محترم ۀخوانند

مقدس اسالم و بخش مفاھيم درآن برای فھم بشر به شکل امثال دنيوي ارائه  شده و اين فت که دين گقبل از ھمه بايد 

  . باشد می و پيمانه ھای دنيوی صرف و صرف برای فھم بشری  شباھت ھا

وقت، وسايل نوشتن و کيفيت آن برای فھم بشری به نحوی ارايه   مفھوم ً از مفاھم و افاده ھا مثالینوعيت و کيفيت بخش

 در نزد هللا تعالی و امکانات  اليتناھی وی به طرق و وسايل و هک چيزی. را بھتر درک کرده بتواند که بشر آنشود  می

  .شود تواند و عملی می کيفيت متفاوت از تصورما انسانھا  مطابق خواست الھی عملی شده می

 اعمال، بلکه  نيت و قصد انسانھا به اين ترتيبب مطابق مستندات و نصوص صريح در دين مقدس اسالم فرشتگان نه تنھا

  . را ھم  درج دوسيۀ اعمال نامۀ انسانھا می نمايند

را در قلب می گويد و آنچه نيت  در حديثی آمده است که فرشتگان  حتی نيت و قصد، وآنچه در قلب بنى آدم است، و آنـ

  . نيز يادداشت وضبط می دارندار را انجام دھد، آن می كند كه آن

عمل ارد، ه ی می نمايد، واگر اراده ونيت بد بئن حکمت است که اگر انسان نيت نيك نمايد ثواب اين را ھم کمابنابر ھمي

  . با اراده کردن اين  نيت بد نيز مجازات می شود، زيرا نيت عمل قلبى است

ی نمايد، آنچه در دنيا که از دنيا رحلت م زمانی ند، از وقتى كه يک انسان به سن بلوغ  می رسد و تا افرشتـگان مأمور

  .نمايند   صحايف اعمال می ۀرا ثبت دوسي  آنۀاز نيت و كردار و گفتار انجام داده ھم

  

  :ھمراھی انسانھا به دوفرشته

ٌإذ يتلقی المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد« : قرآن عظيم الشأن می فرمايد  ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ِّْ َ ََ َُ َّ َما يلفظ من ق) ١٧(ِ ِ ِ َّْ ٌول إال لديه رقيب َ ِ َِ ْ َ َ ِ ٍ ْ

ٌعتيد ِ به خاطر بياوريد ھنگامی که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسان ھستند  )(١٨- ١٧ ق آيات ۀسور(  » )١٨(َ

مراقب و آماده برای که که نزد آن فرشته ای  ھيچ سخنی را انسان تلفظ نمی کند مگر اين .اعمال او را دريافت می دارند

  ).تانجام مأموريت اس

ی وظايف خاص دارااز جمله دو فرشته ھستند که ھر کدام از اينھا »  عتيد«و»رقيب«مالئکه : که نمائيممالحظه می 

  .خويش اند
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  .ّ؛ به معناى کسى است که مھياى انجام کار است»عتيد«؛ به معناى مراقب و »رقيب« :مطابق تفسير مفسرين

 قدرت پروردگاربا ۀشود ، اينست که ما انسانھا، در  قبض می فوق به قوت آن مالحظه ۀکه در آيات متبرک یحکمت

گونه افعال واعمال، گفتار  وحتی نيت وقصد قلبی ما ازذات پروردگار  عظمت ھستيم ، تکليف ما روشن است، ھيچ

  .مخفی وپوشيده نمی ماند

د که انسان بايد در زندگی موزانآ متبرکه درس بزرگی را برای  انسان می تفحوای اين آي در ضمن قابل تذکر است که

مدنی است که دوسيه آ متوجه باشد که روزی ًاليت ھای خويش جدوخويش بيدار وھوشيار باشد وانسان بايد به مسؤ

 که ما در اين دنيا یدر مقابل اعمال شود و   عدل الھی پيش کرده میۀوصحايف دقيق کارنامه ھای اعمال او  به محکم

  .  آن جوابگو خواھيم  بود  ۀانجام داده ايم از ذره ذر

از ھوشياری کار گرفته  که  دارد  تربيتی برای  انسانھای  بيخبر و بی تفاوت، وجود ۀ فوق العادۀ متبرکه شيوتدراين آي

  .  انسان متعھد  و با تقوا در اين دنيا زندگی نمايدۀمثابه ب و

دھند، موضوع   را مورد يادداشت وضبط قرار می انسانھا سخنان واعمالچه  »عتيد« و »رقيب«که مالئکه  درمورد اين

  .است  در ميان مفسرينمذاکره قابل بحث و

دارند،  حتی ناله ای را که   گفتار واعمال را ضبط وثبت میۀ ھمکتعدادی از مفسرين بدين باور اند که اين دو مل

ن مالئکه تنھا الفاظ خير و شر و  از مفسرين که عقيده دارند ايیولی ھستند تعداد!  دردمند در موقع درد سر می دھد

طوری   متبرکهتولی از فحوای کلی آي. واجب و مستحب يا حرام و مکروه را می نويسند و کاری به مباحات ندارند

در تنھا  نبايد  انسان ًشود که اين مالئکه  تمامی الفاظ و گفتار واعمال انسانھا را ثبت وضبط می نمايند ، بناء معلوم می

بايد در گفتار وکردار خويش ھم توجه نمايد که خداناخواسته در مزاح و شوخی ھای نا ثواب بلکه  اعمال محتاط باشد ،

  .اخذه قرار گيردؤمورد م

َووضع الكتاب فترى المجرمين مْشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال ھذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال« ََ َ َ ًَ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َ ْ ُْ ُ َّ ُ ِ ُ َ َّ كبيرة إال ُ ِ ً َ ِ َ

ًأحصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا َ ََ َ َ ً َ َ ََ ََ ُّ ُ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ُ   ) ۴٩ ت کھف آيۀسور(» ْ

در آنجا گذارده می شود، پس گنھکاران را می بينی که از آنچه در آن است ترسانند، و می ) اعمال ۀنام(و کتاب : ترجمه

که آن را به شمار  بی است که ھيچ عمل کوچک وبزرگی را فرو نگذاشته؛ مگر اينای وای بر ما ، اين چه کتا« :گويند 

  .و آنچه را انجام داده اند؛ حاضر يابند و پروردگارت به ھيچ کس ستم نمی کند» !آورده است؟

ومن كانت إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت ھجرته إلى هللا ورسوله، فھجرته إلى هللا ورسوله، 

  )متفق عليه(ھجرته لدنيا يصيبھا أو امرأة ينكحھا، فھجرته إلى ما ھاجر إليه 

 شامل گيرد که   تنھا کلماتی مورد يادداشت قرار میحضرت ابن عباس مفسر  شھير جھان اسالم  بدين باور  است که

  . ثواب يا عقابی باشند

ن طوری معلوم می أقرآن عظيم الش ت از عموميت آيست که  پس از نقل اين دو قول فرموده اشيخ االسالم ابن کثير

گردد که آن قول راجح است که تک تک الفاظ نوشته می شوند، و باز روايت علی بن طلحه را از ابن عباس نقل نموده 

د يا است، که می تواند مشتمل ھر دو قول باشد، که اول  تک تک کلمات نوشته می شوند چه متضمن ثواب و عقابی باشن

شنبه ھر ھفته فرشته آن را مجددا  مورد بررسی قرار می دھد و تنھا کلماتی را به جا می گذارد خير، ولی در روز پنج

 از ٣٩ تآي( که متضمن ثواب و عقاب و خير و شر باشند، و بقيه را پاک می کند، چنان که پروردگار با عظمت ما در 

ُيمحو هللا «:می فرمايد )  رعد ۀسور ّ ُ ْ ِما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابَ ِ َِ ْ ُّ ُ ُ ُ َُ َ َُ ِ ْ َ َ   . داخل استتو اين محو و اثبات در مفھوم اين آي» َ

فرموده ) صلی هللا عليه و سلم(امام احمد بن حنبل از حضرت بالل بن حارث مزنی روايت کرده است، که رسول هللا 
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  :است

متعال از آن راضی می گردد، و او آن را سطحی در نظر  در بسياری از اوقات انسان سخن خيری می گويد که خداوند 

می گيرد، و متوجه نمی باشدکه ثوابش تا چه حدی است، اما خداوند رضای دايم خويش را تا قيامت برای او می نويسد، 

گناه و چه بسا اوقات انسان کلمه ای را در عدم رضای خداوند سطحی پنداشته بر زبان می آورد، و گمان ھم نمی برد که 

  .و وبال آن تا کجا می رسد، خداوندمتعال برای آن شخص نارضايتی دايمی خويش را تا قيامت می نويسد

حضرت علقمه پس از نقل حديث بالل بن حارث، می فرمايد که اين حديث جلوی زبان مرا از گفتن بسياری کلمات باز 

  .داشت

  !خوانندۀ محترم

کند که انسان نشسته  کنند، فرق نمی و در تمام احوال  انسانھا را ھمراھی میناگفته نبايد گذاشت اين دو فرشته ھميشه 

که او برای قضای حاجت، کشف  باشد يا ايستاده يا در حال راه رفتن يا در خواب، فقط وقتی از او کناره می گيرند

رتکب گناھی شود، آن عورت کند، ولی خداوند به آن ھا چنان ملکه ای عنايت فرموده است که در اين حال ھم اگر او م

  .ھا متوجه شده آن را می نويسند

برای تو نامه اعمال ! فرموده است ای فرزند آدم» عن اليمين و عن الشمال «تحضرت حسن بصری ضمن تالوت آي

گسترانيده شده و دو فرشته مأمور گشته، يکی به طرف راست و ديگری به طرف چپ که صاحب راست اعمال نيک تو 

 و اکنون با در نظر گرفتن اين حقيقت، آن چه دلت می و صاحب چپ، سيئات و گناھان تو را می نويسدرا می نويسد 

اعمال پيچيده و در گردن تو آويزان  ۀخواھد عمل کن، چه زياد و چه کم، تا اين که چون بميری اين صحيفه يعنی نام

در قيامت از قبر بر می خيزی حق تعالی آن را کرده خواھد شد، که تو با ھمراه آن در قبر خواھی رفت، و چون تو 

َّوکل «: می فرمايد) اسراء  ۀ از سور١٣ تآي(طوق گردنت می گرداند، چنان که در  ُ ٍإنسان َ َ ُألزمناه ِ َ ْ َ ْ ُطآئره َ َ ِ ِعنقه ِفی َ ِ ُ ُ 

ُونخرج ِ ْ ُ ُله َ َيوم َ ْ ِالقيامه َ َِ َ ًکتابا ْ َ ُيلقاه ِ َ ْ ًمنشورا َ ُ ْاقرأ ، َ َ َکتابک ْ َ َ َکف َ َبنفسک ىَ ِ ْ َ َاليوم ِ ْ َ َعليک ْ ْ َ ًحسيبا َ  اعمال ھر انسانی ۀيعنی نام( » َِ

خويش را بخوان و  ۀرا به گردنش آويزان نموده ايم که آن را در روز قيامت گشاده می يابد، اکنون خودت اعمال نام

  . خويش کافی ھستی ۀخودت برای محاسب

از ميان آن دو تا فرشته صاحب اليمين اعمال نيکو را می  نويسد که شيخ  ابن کثير با حواله به روايت بن قيس ، می

نويسد و بر صاحب الشمال نظارت ھم می کند که اگر انسان گناھی مرتکب شود صاحب اليمين به صاحب الشمال می 

 صورت آن را در اعمال ننويس، بلکه به او مھلت  بدھد که شايد توبه کند، و در غير اين ۀگويد که اکنون آن را در نام

  .اعمال درج کن ۀنام

  

  !مھلت شش ساعته برای توبه واستغـفار

إن صاحب الشمال « : در حديثی که  ابي امامه رضی هللا عنه  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت فرموده آمده است که

 » إال كتبت واحدةنھا ألقاھا وليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر هللا م

  ) حديث صحيح-  ٧٧۶۵:المعجم الكبير للطبراني (

 سمت چپ گناه وخطا شخص مسلمان را تا شش ساعت  نمی نويسد، اگر بنده در مدت اين شش  ساعت از گناه ۀفرشت

را ثبت سجل  نآه عمل نياورد ، فقط يک گناه صورت مطلق نمی نويسد ، ولی اگر توبه به خويش توبه کند، ان گناه را ب

  .اعمال  بنده می سازد 

  ! براين خواھران وبرادرانابن
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ه وخطا وگناه   سر بزند ، بايد از  ، ولی با آنھم اگر از انسان سھوانجام ندھيد  عمل خطا ًريد که آوالآعمل ه کوشش ب

  :باشد  که در حقيقت رحم هللا متعال جل جالله می« مالئکه ۀفرصت  شش ساعت

ْال يع... « َ َصون هللا ما أمرھم ويفعلون ما يؤمرونَ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ َْ ُ َ که ھرگز هللا را در آنچه به آنان فرمان : ... ترجمه) ۶ تالتحريم آي (»َّ

 ما ًاواگرواقع. رد آعمل ه نموده توبه واستغفار ب، استفاده ».دھند يابند انجام می  و ھرچه فرمان میکنند داده نافرمانی نمی

ريم ، به يقين کامل انسان بدبخت وجاھل  وايعمل نه مؤمن واقعی  ھستيم ، واز اين فرصت داده شده  استفاده بمسلمانان 

  .خواھيم  بود 

کند و ايمان بياورد و  که توبه مگر آن« : فرقان ، پس از نام بردن گناھان بزرگ  می فرمايدۀهللا سبحانه و تعالی  درسور

 ۀسور) (عمل صالح انجام دھد پس خداوند بدی ھای آنان را به نيکی ھا مبدل می سازد و هللا غفور و رحيم است

  )٧٠/فرقان

 

  !روش توبه کردن از گناه

، کافی است که انسان با خود روش توبه کردن در اسالم کار سخت ودشواری نيست طريقت خاصی ھم نمی خواھد

  :بگويد 

  .کنم  من از فالن گناھی که مرتکب شدم پشيمان ھستم و به درگاه با عظمت شما توبه می !اپروردگار

 که  تو بسيار توبه پذيرومھربان ھستی، پس توبه ام را بپذير و از گناھم ات قبول نما ، زيرتوبه ام رابه درگاھ! الھی 

  .درگذر و مرا ياری ده که ديگر به سوی آن گناه نروم

  :ً مختصرا بگويدويا ھم

  .از فالن گناه به درگاھت توبه می کنم ! پروردگارا 

و ھمچنين : ويا اگر قرار باشد که توبه به زبان عربی خوانده شود بھترين توبه ھمين است که بعد از تشھد با خود بگويد

  :ا بعد از تشھد پايانی نماز ردعای زير

ًاللھم إنی ظلمت نفسی ظلما « ْ ُ ْ ْ ِْ ْ َ ُ َ َ ِّ ِ َّ ُ ُکثيرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی إنک أنت الغفور َّ ُْ ُْ َ َّْ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ً ْ َْ ْ َ َّ ُ ُّ َ ً َ

ُالرحيم ْ ِ   . )۴/٢٠٧٨ ومسلم ٨/١۶٨بخاری  . (»َّ

،  پس از جانب خود مرا مورد من برنفس خود بسيار ظلم کردم، ھمانا غيراز توکسی ديگر گناھان مرا نمی بخشد! الھی(

  ).آمرزش قرار بده، و بر من رحم کن، ھمانا تو بخشنده و مھربان ھستی

  :توانيد  ويا ھم می

  :را بعد از نماز صبح يا مغرب و يا موقع خوابيدن باخود بخوانيد  دعای سيداالستغفار

َاللھم أنت ربی ال إله إال أنت، خلقتنی و« ْ ِْ َ ْ ْ َْ ََ َ ََ ََّ ِ َِ ََ ِّ َّ ُ ُأنا عبدک، وأنا علی عھدک ووعدک ما استطعت، أعوذ بک من شر ما صنعت، َّ ْ ُ ْْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ َِّ َ ُ ُِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ

َأبوء لک بنعمتک علی، وأبوء بذنبی فاغفر لی فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ْ َْ َ ََّ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ُّ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َْ ْْ ْْ ِ ِ َِ َ َّ َ ََ َ«.  

عده وتو ھستم، و بر پيمان و  ۀجز تو معبود ديگری نيست، تو مرا آفريدی، و من بنده ی، بتو پروردگار من ھست! الھی(

 و از شر آنچه که انجام داده ام به تو پناه می برم، به نعمتی که به من عطا ام با تو بر حسب استطاعت خود، پايبند ھستم

جز تو کسی گناھان را نمی ه خشای، چرا که بو به گناھم اقرار می نمايم، پس مرا بب فرموده ای، اعتراف می کنم،

  .٧/١۵٠بخاری  ).بخشايد

ذيل را بخواند، خداوند گناھانش را  ھرکس دعای : فرمايد  در حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت  است که می

َأستغفر هللا العظيم الذی ال«: می آمرزد، اگر چه از ميدان جھاد ھم گريخته باشد ْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ إله إال ھو الحی القيوم وأتوب َ ْ ُْ َ َ َُ ُّ َ ْ ُّْ َ َُ َّ ِ َِ
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ِإليه ْ َ وجود ندارد و زنده  »بحق« جز اوه من از خدای بزرگی که ھيچ معبودی ب )(۵/۵۶٩ وترمذی ٢/٨۵د وأبو داو( .»ِ

 ).و پاينده است، آمرزش می خواھم و به سوی او توبه می کنم

 اذکاری که در کتابھای مربوطه وارد شده اند به گناه خود اعتراف کرده و و يا می توانيد با زبان محلی يا ديگر دعاھا و

  .يدئاحساس ندامت کنيد و از خداوند طلب آمرزش کنيد، و اين الفاظ را می توانيد در ھر زمان و حالتی بگو

ل را خطاب بنابراين توبه کردن روش خاصی ندارد، مھم آنست که فرد توبه کننده صادقانه و مخلصانه خداوند متعا

نموده و با خلوص نيت و صداقت تمام توبه کند و ديگر به آن گناه بازنگردد، و پشيمانی واقعی از گناه و ناراحت شدن 

  .به ذات خود نوع توبه کردن است از ارتکاب آن

  :اما قابل ذکر است که گناھان چند دسته ھستند

  ..بدون کدام عذر شرعی ند خوردن روزه در رمضان گناھانی که فقط حق هللا در آنھا پايمال می شوند، مان-١

  .. گناھانی که در آن حق الناس پايمال می شود، مانند غيبت کردن -٢

  .. گناھانی که ھم حق هللا پايمال می شوند و ھم حق الناس، مانند سرقت و دزدی يا قتل-٣

 تعالی بخواھد که گناھش را ببخشد، اما در حال شخص نادم می تواند در ھر سه نوع اظھار ندامت و توبه کند و از هللا

ً گناھانی که حق الناس در آنھا پايمال می شوند بايد عالوه بر توبه کردن به درگاه الھی، حقوق آن انسان ھم ادا شود، مثال

ر مرتکب از وی که ديگکسی که مرتکب غيبت مسلمانی شده باشد او بايد عالوه بر توبه کردن به درگاه الھی و استمداد 

  ..و يا اگر سرقت کرده مالش را بازگرداند..  از کسی که غيبت او را کرده حالليت بطلبددگناه غيبت نشود، می باي

بعد از آن شخص اميدوار باشد که ان شاءهللا خداوند متعال توبه اش را می پذيرد که خداوند متعال بسيار توبه پذير و 

ِقل يا ع«: مھربان است و می فرمايد َ ْ ًبادی الذين أسرفوا علی أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعا ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ ُ ْ َ َّ َّ ََّّ ِ َ ْ ْْ ُ َ ْ َْ ْ ِ ُ َ ََ َ َُ

ُإنه ھو الغفور الرحيم ِ َّ ُ ُُ َ َّْ َ ُ ايد از  که در معصيت زياده روی کرده ای بندگانم، ای آنان: بگو) ای محمد(« ) ۵٣: زمرۀسور( »ِ

آمرزد، چرا که او بسيار آمرزگار و  ًقطعا  هللا تعالی ھمه گناھان را می. رحمت هللا مأيوس و نا اميد نگرديدلطف و م

  .»مھربان است

  . که توبه کرده نبايد گناه خود را فاش کند، و بايد اميدوار به مغفرت الھی باشدیدر ضمن شخص

  

  :  نصوح ُةتوب

َيا أيھا الذين آمنوا توبوا إلی هللا توبة نصوحا عسی ربکم أن  «:رمايد ف ن میأپروردگار با عظمت ما در قرآن عظيم الش َْ ُ ُّ َُّ َ ً َ َ ََ َُ َُّ ً ْ َ ِ َِّ ََّ ِ ُ ُ َ

ُيکفر عنکم سيئاتکم ويدخلکم جنات تجری من تحتھا األنھار ُ َُ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٍ َّ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َ ِّ َ ِّ ه ايد ب ای کسانی که ايمان آورده)( ٨ يتآ تحريم ۀسور(» َ

ی از ئپروردگارتان گناھانتان را ببخشد و شما را در باغھا) با اين کار(ای خالص؛ اميد است   کنيد، توبهسوی خدا توبه

  .بھشت که نھرھا از زير درختانش جاری است وارد کند

،   گذشته  از گناھان  قلبی  از پشيمانی  است عبارت:  نصوح ة ديگر  توبتويا به عبار  است  صادقانهۀتوب:  نصوح ةتوب

   گناه  به  ديگر ھرگز در آينده  امر که  بر اين  و تصميم  و عزم  بدن  با اعضای  گناه  ارتکاب ، ترک  زبان  به خواھی آمرزش

  .باز نگردد

   ھای  پارگی  که  است ای  توبه  نصوح ةتوب«: نويسد   می  نصوحة توب  در تعريفعزيزالدين نسفی عالم شھير جھان اسالم  

  .» کند  را مرمت فو و خللت را ر دينت

  :عمل آمد فرموده است ه  که از حضرت علی کرم هللا وجھه در توبه بیالؤدرس

  : است  آن در توبه شش  چيز جامع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  .  گذشته  از گناھان  ـ پشيمانی١

  .  فرايضۀ ـ اعاد٢

  .  و حقوق  ـ رد مظالم٣

  .ھا  از خصم  خواستن بخشش  ـ عفو و۴

  .  در آينده  گناه  به ازگشت ب  بر عدم  نمودن  ـ عزم۵

  . ای  داده  پرورش  وی را در معصيت  آن که  چنان  دھی  و پرورش  تمرين  عزوجل  خدای  را در طاعت  نفست که  ـ اين۶

  

  :تأخيردر توبه

ِباز شدن در توبه به روي بندگان، در واقع باز شدن باب رحمت است   کار شيطان است ،ۀتأخيرکردن  در توبه از جمل
 سياه وننگين انسان به ۀه شرايط را برای  انسان مساعد می سازد ، تا بدينوسيله  روح وروان انسان پاک گرديده ، گذشتک

  .ساخته شود که با وسواس شيطان مرتکب گرديده است ، نابودیگناھان فراموشی سپرده شود ، و

نقشه ، حيله وپالن ًء اشود بنتغفار بر آب رود باگفتن توبه واس کند که نقشه اش می که شيطان درک می گويند زمانی می

خير انداختن توبه و تسويف و امروز أ جديدي مي زند وآنھم تشويق انسانھا به تۀودست به حيل  ی سازدمجديد را مطرح 

   .و فردا کردن آن است

ًو الذين إذا فعلوا فاحشة« مبارکه تکه آي تعداد کثيری از مفسرين بدين عقيده اند زمانی ََ ِ ُ َ ِ َ َّ َ أو ظلموا أنفسھم ذکروا هللا َ ُ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ

ُفاستغفروا لذنوبھم و من يغفر الذنوب إال هللا َّ َ َُ ُُّ ُ ُِ َِ َ ِ ِ ُ َ َ و آنھا که وقتي مرتکب عمل بدی  شوند يا به «)١٣٥/  آل عمرانۀسور( » َ

» . كه گناھان را ببخشدو کيست جز  هللا. خود ستم کنند، به ياد هللا افتاده، پس براي گناھان خود طلب آمرزش مي کنند

 امر ۀ ابليس باالي کوھي در مکه رفت و با صداي بلند چيغ زد  و سرگروپ ھای لشگر خويش برای مباحث؛نازل شد

: گفت!  دانيد که چه امر مھمی به وقوع  پيوسته است ؟  گفتند نه خير  می:  شان در خطابی گفت و برایمھمی فراخواند 

. ابليس طرح ارائه  شده اورا نپسنديد  خاصی در مورد دارم ،ۀمن نقش: ياطين بزرگ گفت نازل شده يکي از شتاين آي

من : برخاست و گفت» ّوسواس خناس«ديگري برخاست طرح ديگري داد که آن ھم مورد قبول واقع نشد ، در اين ميان 

 گناه شوند و ۀرگرم مي کنم تا آلودآنھا را با وعده ھا و آرزوھا س: از چه راه؟ گفت: ابليس گفت.  آن برمي آيم ۀاز عھد

ي و اين مأموريت را ئ اين کار برآۀتو مي تواني از عھد: ابليس گفت. ھنگامي که گناه کردند، توبه را از يادشان مي برم

   و من هللا  التوفيق       ».تا روز قيامت به اوتسليم نمود 

  

  :عمدهخذ آم

: مترجم) / ره(م اسالم حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندیدانشمند عال: لف ؤم/ تفسير معارف القرآن 

  شيخ االسالم احمد جام: انتشارت/ حضرت موالنا محمد يوسف حسن پور 

  تفسير ابن کثير

  المعجم الكبير للطبراني

   م٢٠١٧چاپ کابل »    سعيد افغانی –سعيدی «امين الدين : تحقييق ،تتبع ونوشته ) جز سی ام  (–تفسير احمد 

  

  :فھرست عناوين 

  مقدمه  -
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  :ھمراھی انسانھا به دوفرشته-

  ! مھلت شش ساعته برای توبه واستغـفار-

  !روش توبه کردن از گناه -

  توبه نصوح   -

  تأخيردر توبه  -

  

  

  

  امر توبه دست کم نگيريد فرصت شش ساعته مالئکه را در 

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ديــنامــيـن الـالحاج داکتر 

  ی جرمن-هل مرکز کلتوری دحـــــق الرومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  فضل احمد: مصحح

  

 

  


