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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ می ٢۵

  

 گردد  نمیمستجاب گمراھان ۀتوب
 

  :توبه در لغت

 .به معناى رجوع و بازگشت است» توب«و » توبه«

 :نويسد  دات خود میراغب در مفر

خواھى است، زيرا عذرخواستن بر  توب به معناى ترک گناه به زيباترين صورت است و آن رساترين گونه معذرت

ام، ولى منظورم از آن  آن کار را کرده: گويد ام يا مى فالن کار را نکرده: گويد يا شخص عذرخواه مى: سه نوع است

 :گويدـ   مــیکار چنين و چنان بوده است و يا اين که

 حيث توبه شناخته میه خر بآکه در شرع نوع . ام و ديگر بار تکرار نخواھم کرد ام ولى بد نموده آن کار را کرده

  .شود

  

 :توبه در اصطالح 

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

 بدی است و پشيمانى بر آن که کاری توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اين« : نويسد راغب می

 .است و تصميم بر ترک گناه و جبران اعمال  چه در گذشته واقع شده

 !محترم ۀ خوانند

شود، توبه در حقيقت ، پشيمانى قلبى است؛ اين ندامت و  که از فھم لغوی واصطالحی توبه فھميده می ھمانطوری

 انسان ظاھر گردد ونشان داده واراده بايد در عملپشيمانى نه تنھا در قلب اراده وتصميم است بلکه اين تصميم 

 .، که مھمترين عمل در اين مورد ھماناانجام واجبات و ترک محّرمات استشود

 خويش از ۀکند که واقعاً از عمل ناشايست در اين جای شکی نيست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مى

  . وصول بدين امر نشان دادن در عمل استۀوسيل  برايد ، وعمق دل پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن

در عمل به اصالح خويش بلکه  دل پشيمان ونادم تهاز تنھا که نه   اشخاصیۀفرمايد توب ن میأقرآن عظيم الش
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بقره   :ۀورس( »ِاالَّ الَِّذيَن تاُبوا َو أَْصَلُحوا« . بپردازند توبه شان مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار ميگيرد 

 )١۶ تآي

عدم پذيرش توبه، . کند ی خود را قبول مۀ بندۀدر اين حالت که پروردگار از روى لطف ومھربانى خويش ، توب

 . کندی خالف ھدف خدا است و هللا اين کار را نمـ

ه ھای ر خدا ناخواسته  دروازگ، اپروردگار با عظمت ما دروازه ھای توبه را تا به روز قيامت باز گذاشته است

رود، انسان به تباھى ، فالکت ودر نھايت امر به سقوط  وبد بختی بزرگی ی تکامل از بين مۀ توبه بسته شود، انگيز

 .جز از توبه ھيچ راه برای نجات انسان باقی نمی ماند ه ب. گردد  مواجه می

نمايند وغرق   پا فشاری میی که بادرنظرداشت اين ھمه انظار ھا وھوشدار ھا به جھالت خويشئولی ھستند انسانھا

نمايند بلکه با تمام حيله وشرارت شيطانی خويش مصروف   گمراھی اند واز خالق خويش نه تنھا انکار میدر 

 . زند با وقاحت دست به تبليغات شرکی می گمراھی ساير انسانھا می باشند و

 :فرمايد  می١١۶ و۴٨ نساء آيات ۀدر سورپروردگار با عظمت 

ِ َفَقِد اْفَتَری ِاْثًما َعِظيًماِانَّ هللاَّ «  ّ تحقيق ه ب(  » . الَ َيْغِفُر اَن ُيْشَرَک ِبِه َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِک لَِمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْک ِبا

ه که ب را برای ھرکس که بخواھد می آمرزد وآن ين تر از آنئاورا ومی آمرزد پاه هللا نمی آمرزد شرک آوردن ب

 ).تحقيق گناه بزرگی را مرتکب شده استه رد پس بخدا شرک آو

 :فرمايد وباز می

ِ َفَقْد َضلَّ َضالَالً َبِعيًدا« ّ تحقيق ه      ب».ِانَّ ّهللاَ الَ َيْغِفُر اَن ُيْشَرَک ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلکَ لَِمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْک ِبا

را برای ھرکس که بخواھد وآنکه شريک برای  ين تر از آنئرزد پاآماورا ومی ه هللا نمی آمرزد شرک آوردن ب

 .» گمراھی دوریۀتحقيق گمراه شده خدا قائل شود پس ب

شتانده و به جز فتنه، کدورت و عداوت گ خويش ۀمشرکين وگمراھان  دشمنی به دين و خدمتگاران  آنراوظيف

  . ران جفا و تھمتگکنند تا عليه دي  برخود ظلم میي شان نيست  اينھا قبل از ھمهگھای زنده ر دربرنامگچيزی دي

 که تحريف ئی انسانھاۀتوب: درھدايات وارشادات دين مقدس اسالم با تمام وضاحت بيان وپيش بينی گرديده است که 

گذاران در دين اند ويا تمام کسانى که موجب  کنندگان آيات الھى واحاديث نبوی ومنکرين اعتقادات دينی اند و بدعت

 .شوند، قبول نمی گردد  راھى مردم مىگم

 .گردند  اين نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جھالت غرق وبه غضب الھی گرفتار می

ی ، سايت ھاراديو، تلويزون، جرايد مجالت(که از طريق وسايل اطالعات جمعى  نعده اشخاصیآخصوص ه ب

شب روز در تالش اند که حقايق اسالمی را  و مردم را به گمراھى می کشانند،يا نوشتن کتاب و مقاله،  و) انترنيتی

ن وگاھی سنت نبوی أطور انحرفی تعريف وتفسير نمايد، گاھی کتاب هللا يعنی قرآن عظيم الشه برای مردم ب

 ار میقراحاديث پيامبر اسالم ، وگاھی ھم شخصيت واالی پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مورد اھانت وتمسخر 

  .ھندد

 تا ۀ شاند، توبند واز بارگاه متعال تقاضاى عفو وبخشش کنننج خانه خلوت کنکاگر ھمچو اشخاص صد ھا سال در 

که تمام افرادى را که به خاطر نوشته ھا وگفتارھای پوچ وبی منطق خويش به  گردد، تا زمانی وقتی قبول نمی

 .گردانند قعيت بر ندوباره به واانحراف کشيده ويا متزلزل ساخته اند، 

اى از قرآن  شود، عفو عمومى و فراگير، پيام مھم آيه گناه ھر چه باشد، با توبه پاک مىدر اين جا شک نيست که 

َيْغِفُرالُّذُنوَب َجِميعاً؛ بگواى قُْل يا ِعباِدَى الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم الَتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمت ِهللا اًّنَّ هللا « : مجيد است
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 ۀسور(» .از رحمت خداوند نا اميد نشويد که خدا ھمه گناھان را خواھد بخشيد! ايد بندگان من که بر خود ستم کرده

  )۵٣ تآي: زمر 

ه اند وتوسط زبان وقلم خويش به گمراھی سايرين مشغول اند مورد استجابات قرار ا که خود گمریمگر آنعده افراد

 .سر شان خواھد بود ه خرت در جھنم ولعنت پروردگار بآالخره دردنيا شرمسار ودر اگرفته وبن

فرمايد   میین در مورد مشرک ومبلغين افکار شرکی، کفری و الحادأور شديم ، قرآن عظيم الشآکه قبآل ياد طوری

اليغفر أْن يشرک به و يغفر ما دون اًّّن هللا « : گذرد ولی از گناه شرک نمی گذرد که پروردگار از ھمه گناھان مى

سوره نسأ .( » آمرزد تر از آن را براى ھر کس که بخواھد مى بخشد و کمـ  خداوند شرک را نمىذلک لَمن يشأ؛

 ).١١۶تآي

شود وبه اصطالح شامل حال ھمه  درالفاظ آيات توبه مفاھيم عموميت ديده می: تعدادی از علما ء بدين عقيده اند که 

گردند  مشرکين نيز شامل اين حکم می گويند، گيرد ومی گردد که در موضع، شرک را نيز در برمی انسانھا می

ْوَبةَ  َوُھَو الَِّذي َيْقَبلُ  :(که ميفرمايد  طوری  شورى ۀسور)( پذيرد َعْن ِعَباِدِه؛ او است که توبه را از بندگانش مى التَّ

 )٢۵ تآي

که شامل احکام توبه اند ، ی  و ساير آيات ديگرتاين آي : ی شک نيست کهدر اين جادر جواب بايد گفت که 

پس منظور از عدم عفو مشرک، عدم پذيرش توبه وى نيست، بلکه . باشد بخشوده شدن شرک در پرتو توبه نيز مى

ى مانند انجام کارھاى نيک، ئھا  خدا، با راهۀھدف آن است که برخى از گناھان، بدون توبه نيز براثر رحمت گسترد

گيرد، زيرا مشرک  شوند، ولى ھرگز شرک در قلمرو اين رحمت خاص قرار نمى رک گناه کبيره بخشوده مىو ت

. البته بخشيده شدن در پرتو توبه يک امر بديھى است. ھيچ گونه شايستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد

پس توبه و . ذيرفت، مشرک بودند پ گرويدند و پيامبر اسالم آنان را مى کسانى که در صدر اسالم به دين مى

 که امر یولی اين امر شامل آنعده از مشرکين وملحدين .شويد  گناھان حتى شرک را مىۀبازگشت از گناه، ھم

قت مصروف است وبه گمراھی مردم اپروردگار برايش رسيده باشد وبا آنھم مثل شيطان خبيث در لجاجت وحم

  .گردد مشغول است، نمی

 

 بول نشد؟توبه فرعون چرا ق

اضطرارى و از سر ناچارى صورت گرفته وردن فرعون در وضع آقبول نشد که ايمان ی خاطره  فرعون بۀتوب

 فرار از حاالت که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود ۀ رسيد که چاریکه فرعون به حالت بود ، يعنی زمانی

توبه وپشيمانی اش برايش ھيچ فايده ای نرساند ،  اءً ش حتمی بود ، بن ديگر راه نجات از آن نداشت مرگواز طرف

اين است حاالت وسرنوشت تمام مجرمين وگناھکاران وکمراھان که در حاالت اضطرار توبه ھيچ فايده برايشان 

 .تواند  رسانده نمی

ُه ال ِالَه ِاالَّ الَِّذى آَمَنْت ِبِه َحّتى اًّذا أَْدَرَکُه اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أنَّ « :دارد  ی خاصی بيان میئن با زيباأقرآن عظيم الش

ايمان آوردم که ھيچ معبودى جز : ؛ ھنگامى که غرقاب دامن فرعون را گرفت، گفتَبُنوِاْسرائِيَل َو أَنا ِمَن اْلُمْسلِمينَ 

 ) ٩٠ تآي:  يونس ۀسور. ( »اند، وجود ندارد و من از تسليم شدگان ھستم اسرائيل به او ايمان آورده کسى که بنى

؛ اکنون اَّاْل ََن َو َقْد َعَصْيَت َقبُل َو ُکْنَت ِمْن اْلُمْفِسِدينَ « : به ھمين دليل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود

  » !آورى، در حالى که پيش ازاين طغيان و عصيان کردى و در صف مفسدان قرارد اشتى؟ ايمان مى

 !محترم ۀ خوانند
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که قبل از فرا رسيدن مرگ، توبه صورت شرايط پذيرش توبه، آن است اين حکم مختص فرعون نيست يکى از 

يِّئاِت َحتَّى ِاَذا َحَضَر أََحُدُھُم ْاَلْموُت قاَل  «: فرمايد طور که قرآن کريم مى گيرد، ھمان ْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَملُوَن السَّ َو َلْيَسِت التَّ

» اى نيست توبه  انجام دھند و به ھنگام فرارسيدن مرگ توبه کنند،وء؛ براى کسانى که کارھاى ساِّنِّى ُتْبُت ْاالَّنَ 

 )١٨ تآي: نسأ  ۀسور.(

شود، منافاتى ندارد، زيرا منظور از آن،  توبه تا آخرين نفس پذيرفته مى: گويدـ   که میی با مفاھيم آياتتالبته اين آي

  .است ح ديد برزخى پيدا نکردهھاى قطعى مرگ را مشاھده نکرده و به اصطال لحظاتى است که ھنوز نشانه

  . مارا از توبه گذاران واقعی قرار ده ومارا از گمرھی نجات ده !پروردگارا 

اه نبايد مرتک کفر شده و به تبليغ شر و فساد گ دانند ھيچ که درھمه حاالت هللا تعالی را حاضر و ناظر می یئآنھا

 يناين راستا قبل ازھمه وقبل ازابروي ميبنند و متخلفين دربپردازد ذات الھی مبری ازتمام اين فتنه وفساد است که 

  . رددگ ران ضرر متوجه شود به خود شان ضرر برمیگکه به دي

ر برای ما گني عمل کردن امکان ديآ قرتبھترين را به مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق اين آي

   :بايد با تمام صداقت بيان بداريم . انسانھا وجود ندارد 

؛ خدايا، به خود ظلم کرديم و اگر ما را َرّبنا َظَلْمنا أَْنفَُسَنا َو اًّْن َلْم َتْغِفْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنکُوَننَّ ِمَن اْلخاِسِرينَ « 

   ).٢٣ ت اعراف آيۀسور(» نيامرزى و رحم نکنى، از زيانکاران خواھيم بود

  امين يا رب العالمين

 :ـارشگتتبع ونـ

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «مــيـــن الـديــناداکترالحاج 

 و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


