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  رش:ـاگـتتبع ون
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  بھ معناى رجوع و بازگشت است.» توب«و » توبھ«توبھ در لغت 

  مینویسد :راغب در مفردات خود 
خواھى است، زیرا  توب بھ معناى ترک گناه بھ زیباترین صورت است و آن رساترین گونھ معذرت

گوید: آن کار  ام یا مى گوید: فالن کار را نکرده عذرخواستن بر سھ نوع است: یا شخص عذرخواه مى
  :گوید ــیـام، ولى منظورم از آن کار چنین و چنان بوده است و یا این کھ م را کرده

ام و دیگر بار تکرار نخواھم کرد. کھ در شرع نوع اخر بحیث توبھ  ام ولى بد نموده آن کار را کرده
  شناختھ میشود .

  
  :وبھ در اصطالح ت

  توبھ در اصطالح ، بازگشت از گناه و ترک آن است .
 توبھ در شرع عبارت است از ترک گناه بھ خاطر اینکھ کاری بدی است و« راغب مینویسد : 

  است و تصمیم بر ترک گناه و جبران اعمال . پشیمانى بر آن چھ آنچھ در گذشتھ واقع شده
  

  محترم !ۀ خوانند
، پشیمانى قلبى است؛ ھمانطوریکھ از فھم لغوی واصطالحی توبھ فھمیده میشود ، توبھ در حقیقت 

باید در عمل انسان  ارادهواین ندامت و پشیمانى نھ تنھا در قلب اراده وتصمیم است بلکھ این تصمیم 
ظاھر گردد ونشان داده شود ، کھ مھمترین عمل در این مورد ھماناانجام واجبات و ترک محّرمات 

  است .
ً از عمل  در این جای شکی نیست کھ پروردگار با عظمت ما توبھ کسى را قبول مى کند کھ واقعا

ید ، ووسیلھ وصول بدین ناشایستھ خویش از عمق دل پشیمان ونادم شود و درصدد جبران آن برا
  امر نشان دادن در عمل است .

ن عظیم الشان میفرماید توبھ اشخاصیکھ نھ از طی دل پشیمان ونادم ودر عمل بھ اصالح خویش آقر
 »اِالَّ الَِّذیَن تابُوا َو أَْصَلُحوا« بپردازند توبھ شان مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار میگیرد . 

  ) ١۶بقره آیھ  ( سوره :
کند. عدم  یــدر این حالت کھ پروردگار از روى لطف ومھربانى خویش ، توبھ بنده خود را قبول م

  کند.  ـیـپذیرش توبھ، برخالف ھدف خدا است و هللا این کار را نم
 ، اپر خدا ناخواستھ پروردگار با عظمت ما دروازه ھای توبھ را تا بھ روز قیامت باز گذاشتھ است 

رود، انسان بھ تباھى ، فالکت ودر نھایت امر  یــتکامل از بین مۀ زه ھای توبھ بستھ شود، انگیزدروا
  مواجھ میگردد . بجز از توبھ ھیچ راه برای نجات انسان باقی نمی ماند .وبد بختی بزرگی  بھ سقوط 

پا فشاری ولی ھستند انسانھای کھ بادرنظرداشت این ھمھ انظار ھا وھوشدار ھا بھ جھالت خویش 
با تمام حیلھ وشرارت گمراھی اند واز خالق خویش نھ تنھا انکار مینمایند بلکھ مینمایند وغرق در 

باشند .وبا وقاحت دست بھ تبلیغات شرکی مصروف  گمراھی سایر انسانھا می شیطانی خویش 
   میزند.

  :میفرماید 116و 48در سوره نساء آیات پروردگار با عظمت 
 » َYّفَقَِد اْفتََری اِثًْما َعِظیًما الَ یَْغِفُر اَن یُْشَرَک بِِھ َویَْغِفرُ اِنَّ ا ِYَّما دُوَن ذَِلَک ِلَمن یََشاء َوَمن یُْشِرْک بِا. 
نمی آمرزد شرک آوردن باورا ومی آمرزد پایین تر از آنرا برای ھرکس کھ بخواھد بتحقیق هللا ( » 

  ).  بتحقیق گناه بزرگی را مرتکب شده استمی آمرزد وآنکھ بخدا شرک آورد پس 



  وباز میفرماید :
     «.الً بَِعیدًااِنَّ اYَّ الَ یَْغِفُر اَن یُْشَرَک بِِھ َویَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَک ِلَمن یََشاء َوَمن یُْشِرْک بِاYِّ فَقَْد َضلَّ َضالَ « 

تر از آنرا برای ھرکس کھ بخواھد  نمی آمرزد شرک آوردن باورا ومی آمرزد پایینبتحقیق هللا 
 ».وآنکھ شریک برای خدا قائل شود پس بتحقیق گمراه شده گمراھی دوری

وظیفھء خویش ^شتانده و بھ جز فتنھ، کدورت آنرا ران گادشمنی بھ دین و خدمت مشرکین وگمراھان 
قبل از ھمھ برخود ظلم میکنند تا برعلیھ اینھا  و عداوت چیزی دی`ر دربرنامھای زند^ي شان نیست 

  دی`ران جفا و تھمت. 
گردیده است کھ : توبھ وپیش بینی درھدایات وارشادات دین مقدس اسالم با تمام وضاحت بیان 

گذاران در  انسانھا کھ تحریف کنندگان آیات الھى واحادیث نبوی ومنکرین اعتقادات دینی اند و بدعت
  شوند، قبول نمی گردد . ھ موجب گمراھى مردم مىدین اند ویا تمام کسانى ک

این نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جھالت غرق وبھ غضب الھی 
گرفتار میگردند .بخصوص انعده اشخاصیکھ از طریق وسایل اطالعات جمعى ( رادیو ، تلویزون ، 

و مقالھ، مردم را بھ گمراھى می جراید مجالت ، سایت ھا ی انترنیتی ) ویا نوشتن کتاب 
کشانند،وشب روز در تالش اند کھ حقایق اسالمی را برای مردم بطور انحرفی تعریف وتفسیر نماید ، 
گاھی کتاب هللا یعنی قرآن عظیم الشان وگاھی سنت نبوی احادیث پیامبر اسالم ، وگاھی ھم شخصیت 

  سخر قرار مید ھند.واالی پیامبر صلی هللا علیھ وسلم را مورد اھانت وتم
اگر ھمچو اشخاص صد ھا سال در گنج خانھ خلوت کند واز بارگاه متعال تقاضاى عفو وبخشش کند، 

اش تا وقتی قبول نمیگردد ، تا زمانیکھ تمام افرادى را کھ بھ خاطر نوشتھ ھا وگفتارھای پوچ  توبھ
  د .نواقعیت بر نھ گرداندوباره بھ  ویا متزلزل ساختھ اند،وبی منطق خویش بھ انحراف کشیده 

شود، عفو عمومى و فراگیر، پیام مھم  گناه ھر چھ باشد، با توبھ پاک مىدر این جا شک نیست کھ 
قُْل یا ِعباِدَى الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم التَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمت ِهللا اdنَّ هللا « اى از قرآن مجید است:  آیھ

اید! از رحمت خداوند نا امید نشوید کھ  َجِمیعاً؛ بگواى بندگان من کھ بر خود ستم کرده یَْغِفُرالُّذنُوبَ 
   ) ۵٣(سوره زمر : آیھ » خدا ھمھ گناھان را خواھد بخشید.

مگر آنعده افراد کھ خود گمره اند وتوسط زبان وقلم خویش بھ گمراھی سایرین مشغول اند مورد 
شان ا شرمسار ودر اخرت در جھنم ولعنت پروردگار بسر دنیوبالخره دراستجابات قرار نگرفتھ 

  د .وخواھد ب
، کفری و الحاد قرآن عظیم الشان در مورد مشرک ومبلغین افکار شرکیطوریکھ قبآل یاداور شدیم ، 

اdّن هللا الیغفر أْن « گذرد ولی از گناه شرک نمی گذرد:  میفرماید کھ پروردگار از ھمھ گناھان مى
تر از آن را براى ھر ـ بخشد و کم خداوند شرک را نمى ما دون ذلک لَمن یشأ؛ یشرک بھ و یغفر
  ) .١١۶سوره نسأ آیھ» .( آمرزد کس کھ بخواھد مى

تعدادی از علما ء بدین عقیده اند کھ : درالفاظ آیات توبھ مفاھیم عمومیت دیده میشود وبھ اصطالح 
گیرد ومیگویند ،مشرکین نیز ینیز در برمشامل حال ھمھ انسانھا میگردد کھ در موضع ، شرک را 

؛ او است کھ توبھ را َعْن ِعبَاِدهِ  التَّْوبَةَ  َوُھَو الَِّذي َیْقبَلُ  شامل این حکم میگردیند طوریکھ میفرماید :(
  ) . . ٢۵پذیرد)( سوره شورى آیھ  از بندگانش مى

آیات دیگرکھ شامل احکام توبھ در جواب باید گفت کھ در این جا ی شک نیست کھ : این آیھ و سایر 
باشد. پس منظور از عدم عفو مشرک، عدم پذیرش  اند ، بخشوده شدن شرک در پرتو توبھ نیز مى

توبھ وى نیست، بلکھ ھدف آن است کھ برخى از گناھان، بدون توبھ نیز براثر رحمت گسترده خدا، 
شوند، ولى ھرگز شرک در قلمرو  مى ھایى مانند انجام کارھاى نیک، و ترک گناه کبیره بخشوده با راه

گیرد، زیرا مشرک ھیچ گونھ شایستگى براى نزول رحمت پروردگار را  این رحمت خاص قرار نمى
ندارد. البتھ بخشیده شدن در پرتو توبھ یک امر بدیھى است. کسانى کھ در صدر اسالم بھ دین 

پس توبھ و بازگشت از گناه، ھمھ پذیرفت، مشرک بودند .  گرویدند و پیامبر اسالم آنان را مى مى
ولی این امر شامل آنعده از مشرکین وملحدین کھ امر پروردگار .شوید گناھان حتى شرک را مى

برایش رسیده باشد وبا آنھم مثل شیطان خبیث در لجاجت واحمقت مصروف است وبھ گمراھی مردم 
  مشغول است ، نمیگردد.



  توبھ فرعون چرا قبول نشد؟
اضطرارى و از سر ناچارى صورت اطرقبول نشد کھ ایمان اوردن فرعون در وضع توبھ فرعون بخ

گرفتھ بود ، یعنی زمانیکھ فرعون بھ حالت رسید کھ چاره فرار از حاالت کھ در آن قرار داشت 
برایش غیر ممکن بود واز طرف دیگر راه نجات از آن نداشت مرگ اش حتمی بود ، بنآ توبھ 

ایده ای نرساند ، این است حاالت وسرنوشت تمام مجرمین وگناھکاران وپشیمانی اش برایش ھیچ ف
  وکمراھان کھ در حاالت اضطرار توبھ ھیچ فایده برایشان رسانده نمیتواند .

َحتّى اdذا أَْدَرَکھُ اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أنَّھُ ال اِلھَ اِالَّ الَِّذى « قرآن عظیم الشان با زیبای خاصی بیان میدارد :
؛ ھنگامى کھ غرقاب دامن فرعون را گرفت، گفت: ایمان َنْت بِِھ بَنُواِْسرائیَِل َو أَنا ِمَن اْلُمْسِلمینَ آمَ 

اند، وجود ندارد و من از تسلیم  اسرائیل بھ او ایمان آورده آوردم کھ ھیچ معبودى جز کسى کھ بنى
  )  . ٩٠سوره یونس : آیھ ». ( شدگان ھستم

اَّالْ ََن َو قَْد َعَصْیَت َقبُل َو ُکْنَت ِمْن « بھ ھمین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 
آورى، در حالى کھ پیش ازاین طغیان و عصیان کردى و در صف مفسدان  ؛ اکنون ایمان مىاْلُمْفِسِدینَ 

  »قرارد اشتى؟!
  
  محترم !ۀ خوانند 

کھ قبل از فرا رسیدن مرگ، یط پذیرش توبھ، آن است این حکم مختص فرعون نیست یکى از شرا
َو َلْیَسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذیَن یَْعَملُوَن السَِّیّئاِت َحتَّى  «فرماید:  طور کھ قرآن کریم مى توبھ صورت گیرد، ھمان

؛ براى کسانى کھ کارھاى سؤ انجام دھند و بھ ھنگام اِذَا َحَضَر أََحدُُھُم اَْلْموُت قاَل اِِّنّى تُْبُت اْالَّنَ 
  ) ١٨نسأ : آیھ سوره » .( اى نیست فرارسیدن مرگ توبھ کنند،توبھ

شود، منافاتى ندارد، زیرا  گوید: توبھ تا آخرین نفس پذیرفتھ مى یـالبتھ این آیھ با مفاھیم آیات کھ م
ا مشاھده نکرده و بھ اصطالح دید ھاى قطعى مرگ ر منظور از آن، لحظاتى است کھ ھنوز نشانھ

  .است برزخى پیدا نکرده
  پروردگارا !مارا از توبھ گذاران واقعی قرار ده ومارا از گمرھی نجات ده . 

آنھایکھ درھمھ حاالت هللا تعالی را حاضر و ناظر میدانند ھیچ`اه نباید مرتک کفر شده و بھ تبلیغ 
است کھ بروي میبنند و متخلفین درین ن فتنھ وفساد لھی مبری ازتمام ایشر و فساد بپردازد ذات ا

  ل ازینکھ بھ دی`ران ضرر متوجھ شود بھ خود شان ضرر برمی`ردد. براستا قبل ازھمھ وق
کردن امکان دی`ر عمل بھترین را بھ مراجعھ بھ خود اعمال وکردار خود و مصداق این آیھء قراني 

   صداقت بیان بداریم :برای ما انسانھا وجود ندارد . باید با تمام 
، بھ خود ظلم کردیم و اگر ؛ خدایاَربّنا َظلَْمنا أَْنفَُسنَا َو اdْن لَْم تَْغِفْر َلنا َو تَْرَحْمنا َلنَُکونَنَّ ِمَن اْلخاِسِرینَ « 

  .) ٢٣(سوره اعراف آیھ » ما را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران خواھیم بود
 امین یا رب العالمین


