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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

العالمين، هر جا که زمينه رحمتت باشتد، رحمتت بر مبنای عدالت و رحيميت رب

عتا  دللتت دارد  از آیاتی است که بوجتهٍ 1«ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَْت كُلَّ شَيْ»حتميت دارد. 

شایسته رحمت نيستت، اصالً رسد مگر آن چيزی که به هر چيزی رحمت می بر اینکه

 یا شایسته عذاب است، یا نه شایسته رحمت است و نه شایسته عذاب است.

دهتد ببعتش شایستته رحمتت استت، و اگتر اگر کسی کار شرعی و خوبی انجا  متی

اما اگر کسی گناهی  ،دهد ببق قاعده کليه شایسته عذاب استمی کسی گناهی انجا 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا »یعنی دعوت الهی را استجابت کرد که  ،را انجا  داد بعد توبه کرد

امر خداوند را انجا  داد و توبه کترد، ایتن  یا آیات دیگر، 2«تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحش

امر الهی استت اولً، اانيتش موصتود از توبته،  بهدی است یا کار خوبی است؟ توبه کار ب

اش ایتن استت کته توبته نصتو  رفع و از بين بردن گناه گذشته است و بالترین مرتبته

 باشد و این تکرار نشود. پس این کار، کار خوبی است.

، آیتا دهد و خوب است و ببق امر الهتی استتدر زمينه کاری که انسان انجا  می

باشد یا نه؟ در اینجا قبتو  ایتن « ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَْت كُلَّ شَيْ»این از اشيائی هست که 
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اگر این کستی کته ببتق امتر الهتی،  توبه رحمت است یا رفض این توبه رحمت است؟

و توبه کرده استت، هتم قبتو  ایتن توبته  گناه گذشته خود را جبران کندخواسته است 

و هتم  و هم ببق امر الهی توبه کرده استت صل رحمت ربانيهرحمت است بر مبنای ا

 داند.م میو مسلّ مؤکدآیاتی که اصو  رحمات ربانيه را در موارد شایسته 

توبه دو حالت دارد: یک حالت توبه واقعتی استت. یتا واقعتش توبته کترده استت، یتا 

ه واقعيتت توبه این است کتخود شرط اولً شرایط هست یا شرایط نيست. شرایط توبه، 

یک شرط، دو شرط، سته شترط یتا «. اعتصم باهلل و»، بعد «آمَنَ»دارد. بعد اصال ، بعد 

 چهار شرط. اگر شرط او  توبه در کار بود و توبه واقعيت داشت، حتتی بتدون شترایط

بعد از انجا  گناه به ستوی  این بنده این قد  را هم توبه است، حتی بدون شرایط هم،

العتالمين قترار سته این استت کته متورد لطتر و رحمتت ربو شای حق برداشته است

گيرد، تا چه رسد هنگامی که این توبه واقعيتت دارد و شترایط توبته کتالً انجتا  شتده 

ه بعتد. متن قریتر در امت سا  بعد، دو سا  بعد، یتک ولی تأخير شده است. یک ،است

 کار نيست.

نيست، در این صورت چترا  «قَریرٍ مِنْ»اگر توبه انجا  شده است و واقعيت دارد و 

– 18 هبر اساس آیه مبارکه نساء آیت 1«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ» ؟«هِی اللَّلَعَ التَّوْبَةُ لَيْسَتِ وَ»

ما برای حصر استت. منحصترب برگشتت بته بنتدگان إنّ -بحث کردیم مطالبی که دیروز

ایتن برگشتت و توبته بتر تائر از گناهان، از برف خداوند واجر است، یعنتی پتذیرش 

خداوند واجر است که خداوند بر خودش واجر کترده استت، نستبت بته چته کستی؟ 

وء  بِجَهَالَتةٍ» و « عتن عمتدٍ»عمتل ستوء کنتد اگتر «. بِجَهَالَتةٍ»یکتی  2«لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ الستُّ

  3.« قَرِیرٍاُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ»دو :  پذیرش توبه این آد  واجر نيست. ،نباشد« بِجَهَالَةٍ»

 ..اگر عمدی باشد. -

هتم که آیته دارد. ستؤا  متا  آن قيودی ،همين دیگر، داخل این آیه نخواهد بود -

 همين است.

قَتا َ »توبته باشتد. نته اینکته اینکه واقعش پس شرط او ، پذیرش توبه علی اهلل، اولً 

 برگشت به اهلل کترده استت . واقعشباشدواقعش توبه  که آیات دیگر دارد. 4«إِنِّي تُبْتُ اْلآنَ
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تتا خداونتد توفيتق  1«لِيَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تابَ اُمَّ»و برگشت به اهلل، چه زمانی ممکن است؟ 

اذن تکتوینی رب بتا تواند توبه کند. پتس کند، نمیتوبه  کرده کهندهد به این بنده گناه

وفتق بته توبته این عبد کرده است، این شتخ  م« علی»ای که خداوند العالمين و توبه

چته بتی ط و یحال که موفق به توبه شد و توبه واقعی هم کرد، چه با شترا شده است.

العالمين است. ولی در اینجتا، دو شترط مهتم در جتایی شرایط، این زمينه رحمت رب

 که خداوند پذیرش توبه را بر خودش واجر فرموده است:

قُتْل »عمدب کافر بوده استت  کسی کهخير، « عن عمدٍ»، «یَعْمَلُونَ السُّوء  بِجَهَالَةٍ»اولً 

کسی که کافر بوده است، ابوجهل بوده،  2«لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَْنتَهُوا یُْغفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَرَ

یُْغفَرْ لَهُمْ »ابولهر بوده، ابو هر چه بوده، عمدب کافر بوده ولی بعدب مسلمان شده است 

و عمتل گنتاه  ن این است کته ایتن آد  مستلمان استتتر از آپایين قطعش.« مَا قَدْ سَلَرَ

کرده است، زنا کرده است، شراب خورده استت، چته کترده استت، چته کترده استت، از 

نخواهد بود. ایتن شترط « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ»روی علم، از روی عمد، پس این داخل 

 او .

یعنتی قترب ایتن ختورد؟ به کجا متی« مِنْ قَرِیرٍ« »یرٍاُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِ» :شرط دو 

ساله است و در حد  پانزدهیا  ده این آدمی کهگناه. قرب این گناه که آخر عمر نيست. 

استت؟ « مِنْ قَرِیرٍ»این  ،کندمی توبهسالگی  هفتادتکلير است و گناه کرده و در سن 

ایط توبه را هر چنتد ستخت، اصتال  کند، شراگر واقعش توبه می کند.هم توبه میواقعش 

ط توبته اتما  شر که در آیات دیگر است، است و ایمان است و استعانت باهلل است و...

« إِنَّمَتا التَّوْبَتةُ عَلَتى اللَّتهِ» دهد، باید مشتمو  آیتهبودن انجا  می« مِنْ قَرِیرٍ»را منهای 

چون این توبه علی اهلل است و بدون چتون و چرا؟ « فَأُولٰئِكَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» نباشد.

 أولی.این نوطه  «وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمش حَكِيمش» پذیرد.میتوبه را چرا خداوند 

علتی »، ما یک «هِی اللَّلَعَ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ»فرماید نمی .«وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ»دو : 

شتخ  پذیرد، نه کدا . نه خداوند حتمش می، یک هيچداریم« للتائر»داریم، یک « اهلل

تِ »خواهتد بگویتد. . ایتن را میتوبته او پذیرفتته شتود شایستگی دارد کتهتائر  وَ لَيْستَ

، نته للتائتر، نته علتی اهلل« وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّتذِینَ»دیگر علی اهلل نيست. « التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ

سيئات، این  بلکه نه سوء،« سَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِوَ لَيْ» علی اهلل که نيست.
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رَ أَحَتدَهُمُ اْلمَتوْتُ»در گناهان استت. رفته متبحر در گناه است، فرو تتا « حَتَّتى إِذَا حََتَ

 خواهد بميرد.شود و انسان میأمارات موت ظاهر می

 فرق سوء با سيئات چيست؟ -

 ش جمع بودن است.رقاست، سيئات جمع  -

کلی، یعنی این توبه، توبه نيست و اگر هم توبه باشد قبو  « سَيْلَ»ببينيد این « قَا َ»

ود شتاست، اصتالً ایتن توبته نمتی« هلل»است نه « للتائر»است نه « علی اهلل»نيست، نه 

، «اْلتآنَ تتابَ»رمتود نف «حَتَّى إِذَا حَََرَ أَحَدَهُمُ اْلمَوْتُ قَتا َ إِنِّتي تُبْتتُ اْلتآنَ» قبو  شود

قَتا َ إِنِّتي »این «. قَا َ إِنِّي تُبْتُ اْلآنَ»، خير «تابَ حَتَّى إِذَا حَََرَ أَحَدَهُمُ اْلمَوْتُ»نفرمود 

کند. اگتر مترگ در کتار نباشتد، توبه نيست؟ این از ترس مرگ توبه می یعنی« تُبْتُ اْلآنَ

کنيم که این توبه نيست. ستفاده میا« قَا َ»کند. از خود صدها سا  هم باشد توبه نمی

شرایط  و، ولکندرجوع  إلی اهلل، قلبش إلی اهلل باشدتوبه در جایی است که واقعش رجوع 

 توبه را انجا  نداده باشد.

آْلآنَ وَ »إلی آخر  1«حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ اْلغَرَقُ قَا َ آمَْنتُ»اینکه  کما« قَا َ إِنِّي تُبْتُ اْلآنَ»

توبه از عصيان نيست، اگر هم  هم عصيان کردی و اآلن حا  آنکه و اآلن 2«صَيْتَقَدْ عَ

وَ لَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ قَا َ إِنِّي تُبْتُ اْلآنَ »شود. واقعش توبه باشد، باید جبران بشود که نمی

ميرنتد و ایتن توبته لفرتی را هتم ندارنتد، و در حالت کفتر متیکسانی که  «وَ هُمْ كُفَّارٌ

ها دسته دو  هستتند از ترس هم ندارند، این ایمان عند رؤیة البأس هم ندارند، و توبه

شتود. نمیها معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه بعد از مرگ توبه این برایتوبه اصالً این که 

بعد از مرگ است و در عتالم تکليتر نيستت،  از مرگ هر چند توبه کنند، توبه اگر بعد

ابل قبو  نبود تتا چته رستد بته ق« قَا َ إِنِّي تُبْتُ اْلآنَ»تکلير است ای که در عالم توبه

 بعد از مرگ. توبه

اینجتا جریتان امتر بتين التوبتة ستؤا :  3«وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابش أَلِيمش»

رده کته بتور نکت. کسی که این توبه را ایتنحويوية و ل التوبة است. بينابين هم داردال

نيست، نخير ستوء را عمتدب انجتا  داده و « اُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیرٍ بِجَهالَةٍ السُّوء  یَعْمَلُونَ»
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ایتن از متوستطات استت،  کنتد. پتس ایتن مشتمو  آیته نيستت.می« من بعيدٍ»توبه هم 

 چند گونه است: متوسطات

 نيست؛« بِجَهالَةٍ» ،هست« بعلمٍ» -1

 نيست؛ « یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیرٍ»هست « بِجَهالَةٍ» -2

 .باشد« ن بعيدمِ»یا « یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیرٍ»باشد و چه « جهالةلمٍ و عِبِ»چه  -3

آیتاتی کته بتر حستر ی را که یک، دو، سه، چهار، قرآن مورر کرده است شرایطآن 

« هللاستعانة با»نيست، « أصلحَ»نيست، « نَآمَ» انجا  نشده است، شرایطخوانيم، آن می

را انجتا   شترایطولتی  ،توبه کرد، واقعش توبته کترد واقعش هم... این توبه کرد و نيست و

ای که خداوند بر خود فرض و ها، امور بين األمرین است. یعنی بين توبهنداد. تما  این

آن جایی کته اصتالً توبته نيستت، بلکته بين واجر کرده است که حتمش باید بپذیر  و 

 «.وَ لَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ» همچنين و« بْتُ اْلآنَقَا َ إِنِّي تُ»

ست کته خداونتد نيآیا لز   : این سؤا  که این بيناین بين را چه باید کرد؟ سؤا 

. متا آیتات متعتدداتی در قترآن کته لز  استتست هآیات دیگر در توبه را قبو  کند؟ 

بخشد و برو برگرد ندارد خشد و حتمش میبخشد و باید ببشریر داریم که خداوند می

یتوبتون »استت « عن علمٍ»نيست. « عن جهالةٍ»نيست. « یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیرٍ»در حالی که 

 است، حتی بالترین مراحلش قو  یونس که  دیروز عرض کرد .« بعيد من

بتود، چتون  ایمتان واقعتی ولتی آوردنتد، رؤیتة البتأسها ایمان عند اینقو  یونس 

وَ مَتَّعْنَتاهُمْ إِلَتى »ها را قبو  کرد و خداوند توبه آن ،بودرؤیة البأس مان واقعی عند ای

توویتت  و  در سوره مبارکه انعا این مسئله با آیه د ؟چيست مسئله جواب این 1«حِينٍ

الَ ٌ وَ إِذَا جَتاء ََ الَّتذِینَ یُؤْمِنُتونَ بِآیَاتِنَتا فَوُتْل ستَ »: 134صتفحه  54 آیتهانعا ، ، شودمی

ولتو  ،استت اهللالتشان، حالت ایمان به آیاتکه حکسانی «. یُؤْمِنُونَ« »آمَنَ»نه « عَلَيْكُمْ

ه است به برف تو که بشنود و به آیات خداوند این آمد خواهد باشد.کافر، هر چه می

 ایمان بياورد.

داقل تجتویز واجر کرده است یتا حتاین آیه از آیاتی است که « فَوُْل سَالَ ٌ عَلَيْكُمْ»

 دهند که به کافر ستال  ندهيتد.کرده است که سال  به کافر داده بشود. آقایان فتوا می

خواهتد مستلمان بشتود، آید، هنوز کافر است مییک کافری که به سمت شما می ]...[

او را دادن حرا  جواب سال   گویند حرا  است. اگر سال  کرد،یسال  کردن شما را م
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آید به شما هجو  کند و اذیت کند و عنتاد دارد و که نخير، می یک کافری استاست. 

الَ»که ابراهيم به آزر سال  کرد.  گویدمیچه دارد و چه دارد، اینجا هم قرآن   ٌ قَا َ ستَ

 ن  قرآن است.و مورد فتاوا بر خالف ن  که در این د 1.«عَلَيْكَ سَأَسْتَْغفِرُ لَكَ

الَ ٌ عَلَتيْكُمْوَ إِذَا جَاء ََ الَّذِینَ یُؤْمِ» چترا؟ آختر ستال  از بترف « نُونَ بِآیَاتِنَا فَوُتْل ستَ

 کسی کهمگر  باید قرار بگيرد. وردگار در زمينه شایستۀ رحمتپروردگار، رحمت از پر

 ،رحمت است؟ بلی، چرا؟ برای اینکه این کافر درست است کافر استزمينه کافر است 

 ،آیتدبه برف ایمان می و رف رحمتبه ب حا  کهآید. ولی به برف رحمت دارد می

 کنيم.به او سال  می ،نيمکاست، بنابراین ما هم کمک می« یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا»چون 

بر خود واجر کرده است، رحمت را پس خداوند  2«كَتَرَ رَبُّكُمْ عَلَى نَْفسِهِ الرَّحْمَةَ»

کسی توبه کند، ولو رحمت است. آیا اگر  رحمت در کل جاهایی است که زمينهو این 

شتده، ولتو فرصتتی هتم بترای « یتوبتون متن بعيتد»لو کته اه کرده است، وگن« عن علمٍ»

رحمتت شتامل چترا ؟ نيست، آیا این کار بدی کرده که توبه کترده استت کار اواصال  

أَنَّتهُ ةَ كَتَرَ رَبُّكُمْ عَلَى نَْفسِهِ الرَّحْمَت» زمينه دارد ببينيد «أَنَّهُ»حا  این نشود؟ و ل سيما 

مثل آیه قبل که  ،باشد ماندهبه جهالت « مَنْ عَمِلَ مِْنكُمْ سُوءب بِجَهَالَةٍ اُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ

 متا بعتدِبعد از قریتر استت؟ « مِنْ بَعْدِهِ»مگر  «اُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ»به جهالت بود، ولکن 

مويتد « مِتنْ قَرِیترٍ»شتود، از فاده میمطلق است« بَعْدِهِ»قریر داریم، بعد بعيد داریم. از 

 شود.استفاده می

« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوء  بِجَهَالَةٍ اُمَّ یَتُوبُونَ مِتنْ قَرِیترٍ»آیه نساء 

آیته  آیتا ایتن عد. پس چه شتد؟اعم است از قرب و بُ« مِنْ بَعْدِهِ»، «مِنْ بَعْدِهِ»اینجا دارد 

در عفو و رحمت هم هست؟ نسخ در احکا  است. نسخ ناسخ آن آیه قبلی است؟ مگر 

کنتد؟ در کنتد؟ کارهتایی کته تکتوین استت نستخ میخداوند کارهای خود را نسخ می

لَحَ فَأَنَّت»و إخبار که نسخ نيست.  أخبار جریتان « هُ غَفُتورٌ رَحِتيمٌاُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصتْ

 چيست؟

آیاتی که خداوند بر خود حتم کرده است یا  ،تر بشودای اینکه زمينه روشنحال بر

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ : »67آیه  )قص ( 28 سوره پذیرد.إخبار داده است که توبه را می

کستی اگر  حساب دارد. عسی در اینجا «وَ عَمِلَ صَالِحش فَعَسَى أَنْ یَكُونَ مِنَ اْلمُْفلِحِينَ

                                                           

 .47یم، آیه . مر1
 .54. انعام، آیه 2
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ى أَنْ یَكُتتونَ مِتتنَ »بتتا شتترط عمتتل صتتالح اانيتتش  رد بتتا شتترط ایمتتان اولً وتوبتته کتت فَعَستتَ

خدا بپذیرد. خير، شاید از رستتگاران باشتد، چترا؟ خواهد بگوید شاید نمی« اْلمُْفلِحِينَ

برای اینکه ممکن است این کارها را کرد، ختدا هتم پتذیرفت، ولتی برگشتت و دوبتاره 

یَا » :هست. مثالً راجع به صيا  تعددها در جاهای مسیعگناه کرد و اصال  نکرد. این 

 1«أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِرَ عَلَيْكُمُ الصِّيَا ُ كَمَا كُتِرَ عَلَى الَّذِینَ مِتنْ قَتبْلِكُمْ لَعَلَّكُتمْ تَتَّوُتونَ

کنتد. روزه گرفتته استت دیگتر. خواهد بگوید شاید خدا قبو  کند. خدا قبتو  متینمی

« لَعَلَّكُتمْ تَتَّوُتونَ»اش را انجا  داده است. خير، روزه گرفته است وظيفه شرعی کسی که

در فوته عد خودش کته روزه را انجتا  بدهيتد. عد، بُیک بُ عد دارد:یعنی این روزه دو بُ

« لَّعَتلَ»ایتن ایجتاد توتوا که روزه دارد ایجاد تووا است، عد دو  آااری . بُشریعتفرعی 

پتس ایتن آیته بتا آیتاتی کته ختواهيم خوانتد کته  استت. «أَمَنَ» ولکن خود روزه ،است

 بگویيد ساکت است. ندارد. ، منافاتکندخداوند حتمش قبو  می

لَحُوا وَ بَيَّنُتوا : »160بوره، آیه  آیه دیگر: سوره فَأُولٰئِتكَ أَتُتوبُ إِلَّ الَّذِینَ تَتابُوا وَ أَصتْ

گمتراه نی کته إالتال  کردنتد، کستانی را ين، کستامَتلّاین در کجا است؟ در  «عَلَيْهِمْ

 بخشتيدههتا هميشته در ایتن گنتاه هستتند و مَاعر است، آیا ایتن که عصيانِکردند 

 .«إِلَّ الَّتذِینَ تَتابُوا» یتک. «تُبناقالوا »نه « نامَّآقالوا »نه « إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا»خير  ؟شوندنمی

دو إفساد داشته است. یک إفساد در خود  چون گناهی که قبالً کرده است« وَ أَْصلَحُوا»

برونتی را  اصتال درست کرد، « واابُتَ». إفساد درونی را با برونیاین انسان، یک إفساد 

متالی کته ختورده استت بربترف  کنتد.در این گناه به کسی ظلم کرده، بربرف که اگر 

امکتان  کند، غيبتی که کرده است از او حالليت بطلبد و از ایتن قبيتل تتا آنجتایی کته

 دارد.

زد  درستت نبتود. اگتر هایی که من قبالً میبيان کند که این حرف« وَ بَيَّنُوا» :سو 

توصتيرب،  تا چته رستد، وجود دارند، حتی قصوربها را گمراه کرده است کسانی که آن

اولً  ،احکا  و بعدب متوجه شد یااگر کسانی را گمراه کرده است در ابعاد معارف الهيه 

ها را که آن بورخالی کافی نيست، بيان کند، همان ند، بعد اصال  کند، اصال توبه ک

اآلن هتم دليتل بيتاورد کته آن حترف متن غلتط استت.  ،قبالً با دليل گمراه کرده است

 کافی نيست.« أَْصلَحُوا»صرف 
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 ]سؤا [ -

 است. هااآلن، این هم یکی از آن -
دارد؟ خيتر، « ةٍالَتهَجَبِ»در اینجتا دارد؟ خيتر، « متن قریترٍ« »فَأُولٰئِكَ أَتُتوبُ عَلَتيْهِمْ»

توبه کرده باشتد. بته « من قریرٍ»نيست که این  به این کليت دارد. مويد« أَتُوبُ عَلَيْهِمْ»

 یک موداری ما توقر کنيم.« بَيَّنُوا»در « بَيَّنُوا»حال «. أَتُوبُ عَلَيْهِمْ»ی بور کل

 

 ]سؤا [ -

گویتد واجتر ایتن چترا متیپس  رست است؟آن وسط برای خدا واجر نيست. د -

شود ختدا کنم، آیا میاین کار را می یعنی چه؟ یعنی« فَأُولٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ»است؟ 

 تخلر کند؟

 عا  است. -

شتود پذیر  میشود خدا تخلر کند؟ اگر خدا فرمود من توبه این را میخير، می -

ست خدا قبو  کنتد، ممکتن تخلر کند؟ خير، چه شد؟ اگر واجر نيست یعنی ممکن ا

 است قبو  نکند. اگر هر کدا  را قبو  کند چه؟

 زند.آن آیه تخصي  می -

 کند. اینجا این قيود اصالً وجود ندارد.خودش را بيان می ایآیههر  -
لَحُوا فَت ِنَّ : »89عمران، آیه آیه دیگر: سوره آ  إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا مِتنْ بَعْتدِ ذٰلِتكَ وَ أَصتْ

 .« غَفُورٌ رَحِيمٌاللَّهَ

 چيست؟« بَيَّنُوا»معنای  -
کتمان کردند، فتوا دادند، رساله نوشتند، قرآن را یعنی همين، کسانی که « بَيَّنُوا» -

 ،توبته کردنتد. ختدایا شتود توبته کننتد؟اگر سرحا  آمدند حواسشان جمع شد، می

اینجا خطا کرد  بته از بين ببر، دوباره بنویس،  ،ها را بردار. نخير، رسالهکرد توبه 

این دليل، اینجا خطا کرد  به این دليتل، اینجتا گفتتم اجمتاع ختالف قترآن بتود، 

صتو  اینجتا ا جا سنت خالف قرآن بود،الرورت خالف قرآن بود، ایناینجا گفتم 

-در عذاب خداوند بتاقی متیاگر بيان نکند، « بَيَّنُوا»خالف قرآن بود. اینجا فالن، 

 ماند.
عد در ما در این بُ« إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَْصلَحُوا: »89یه عمران، آسوره آ 

علتی اهلل هستت، در اینجتا  حا  بحث هستتيم. کته آن شترایطی کته در وجتوب توبته

استت  حتميتت«. إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَْصلَحُوا فَ ِنَّ اللَّهَ غَفُتورٌ رَحِتيمٌ»ست. ني
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مُوا »سوره نساء:  146آیه  دیگر. وجوب چيست؟ بعد لَحُوا وَ اعْتَصتَ إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا وَ أَصتْ

ولکن شترط  ،ببينيد، چند شرط است، این چند شرط هست «بِاللَّهِ وَ أَْخلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ

هتم در « متن قریتر»و نيستت؟ « تابوا عن سوء بجهالة»نيست؟  1«بِجَهالَةٍ السُّوء  عَمِلُوا»

 «إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَْودِرُوا عَلَيْهِمْ: »34 و همچنين سوره مائده آیه کار نيست.

 این فوط نسبت به منافوين است. -

  کليت دارد. نيست، فوط -
 
 ]سؤا [ -

بتور نسبت به موافتق این ،بور استوقتی که نسبت به منافوين این کليت دارد، -

 ؟نيست
ایتن در « إِلَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَْوتدِرُوا عَلَتيْهِمْ: »34آیه دیگر، سوره مائده آیه 

، اعترافسوره است که آن هم بحث مفصل دارد. 2«الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ إِنَّمَا جَزَاءُ»آیه 

 إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّتهِ»آیه نساء نداشتيم مگر ما در « وَ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ» :153 آیه

 .«وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعملونَ السَّيِّئاتِ»بعد  ،«بِجَهالَةٍ السُّوء  یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ
ت وا الستيئاعملت»قریتر دارد؟ خيتر، « وَ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اُمَّ تَابُوا مِتنْ بَعْتدِهَا»

د، کنتتکترار متی« اُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّتكَ مِتنْ بَعْتدِهَا»دارد؟ خير، « بجهالة

. برای متوجه کردن ما است که خيتا  نکنتيم کته حتمتش بَعتد قریتر استت« مِنْ بَعْدِهَا»

 حتمی است. وعده« لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»

مَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوء  بِجَهَالَةٍ اُمَّ تَابُوا اُ: »119نحل، آیه  16 دیگر، سوره آیه

إِلَّ : »5 نتور، آیته بتاز ستوره .«مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَْصلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

 .«ورٌ رَحِيمٌالَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَْصلَحُوا فَ ِنَّ اللَّهَ غَفُ

ستت، اببينيد، کل آیاتی که ما خواندیم، چه شرط ایمان، چه االافه شترط اصتال  

مُوا وَ»چه االافه سو  شرط تبيين است، چه االتافه چهتار   استت، چته  3«بِاللَّتهِ اعْتَصتَ

 ،چهتار ،سته ،دو ،است، در تمتا  ایتن آیتات، یتک« لِلَّهِ دینَهُمْ أَْخلَصُوا وَ»االافه پنجم 

 یَتُوبُتونَ»داریم و نسبت به اینکه  کم در این آیات« ةٍالَهَجَبِ» واقعیافه بر توبه پنج، اال

                                                           

 .119. نحل، آیه 1
 .33. مائده، آیه 2

 .146. نساء، آیه 3
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تناسخ بتين ایتن آیتات فوط یک آیه است. آیه بين این آیات تناسخ هست؟ « قَریرٍ مِنْ

 نيست، چه باید کرد؟

 دهد:انسان دارای سه حالت است در گناهی که انجا  میجواب: 

کند، عين خيالش نيست، کند، نمیکند، نمی توبه نمیحالت او  این است که اصالً

توبته « قَا َ إِنِّي تُبْتُ اْلتآنَ»تا وقتی که أمارات مرگ به انسان رسيد، از ترس مرگ، این 

. این توبه نيست که این توبه نيست« وَ لَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ»کند. کما اینکه می

رحمت به این معنا  شود، این زمينه رحمت نيست، بله زمينهمشمو  این آیات باصالً 

عذاب جهنم هم که برود کمتر از مودار استحواق  در «ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَْت كُلَّ شَيْ»که 

 بسم اهلل.بشود. 

 

 ]سؤا [ -

 آن عمل است. -

-  

 ]سؤا [ -
کنتد، ه توبه میمرحله دیگر این است ک دیگر هم دارد. تاکی این است. و جهی -

شتود، متی هستت، ایمتان تجدیتد« قَریرٍ مِنْ»کند، ، توبه میاه روی جهالت بودهگن

شود، تما  جریانات می «وانُيِّبَ»شود، می« لِلَّهِ دینَهُمْ أَْخلَصُوا»شود، می اعتصا  باهلل

نعا ، و همچنتين نريتر آن در آیه ا« الرَّحْمَةَ نَْفسِهِ عَلى رَبُّكُمْ كَتَرَ»شود، انجا  می

 .نساء آیه در

است. آدمی است که واقعش توبته کترده استت. ایتن واقعتش توبته « عوانٌ بينهما»دو : 

کند ولکن هيچ شربی از شرایط توبه را انجا  نداده است. آیا این فرق می ،کرده است

کسی که واقعش از زنا کند. نمی کند؟ فرقکه اصالً توبه نکرده است یا فرق نمی با کسی

کنتد و... کتاری نکترده  بيتانرفته ه برف را راالی کند، ن ده، اما نه رفتهکردن توبه کر

شود اگر هم آیا آن گناه تخفير هم داده نمی ،است. این آد  که واقعش توبه کرده است

بيختودی بخشيده نشود؟ اگر تخفير داده نشود پس این آد  امتر بته توبته نتدارد. امتر 

 است؟

رد. ما مأمور به صتال  امر مراحلی دا منتها این؟ مگر گناهکاران امر به توبه ندارند

چنين باشد. یا اصل صال  را که انجا  چنين باشد و چنين باشد و  هستيم. صالتی که

اصتل توبته بایتد  ایم. اصل توبه انجتا  شتده استت.باألخره صال  را انجا  دادهدادیم 
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پس  «رَ رَبُّكُمْ عَلَى نَْفسِهِ الرَّحْمَةَكَتَ»، «ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَْت كُلَّ شَيْ» مورد رحمت باشد.

بتا موتداری، آیتا  موداری تخفير گنتاه را بدهتد.باید صد، گویيم صددراین توبه، نمی

این موداری حتميت دارد یا ندارد؟ موداری خداوند این گنتاه را تخفيتر بدهتد، ایتن 

إِنَّمَا التَّوْبَةُ » یا خير؟ جواب: سازدمی «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ»آیا با حتميت دارد یا خير؟ 

این با آن منافتات نتدارد.  ،بشودداده اما اگر تخفير  ،یعنی کالً از بين برود« عَلَى اللَّهِ

صتد، برگشتتی کته چيتزی یعنی برگشت کامل و صددر «التَّوْبَةُ» «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ»

ا کته موتداری تخفيتر مّ ط است، اما برگشت شيئش، این است که دارای این شراینماند

 داده بشود از گناهش، این منافاتی با آیه ندارد.

قُْل لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَْنتَهُوا یُْغفَرْ لَهُمْ مَا »و ل سيما، آدمی که گناهش گناه کفر است 

این آد  کتافر بتوده استت و در حتا   1«اْلأَوَّلينَ سُنَّتُقَدْ سَلَرَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَوَدْ مَََْت 

که مؤمن شده است این و مانده و مانده است و بعدب مؤمن شده است، حا  کفر مانده 

که نبوده است. این پنجاه سا  فاصتله داشتته استت. کستی کته پنجتاه « یرٍرِن قَمَّ مِاُ»

هتم « جهالتةٍ عتن»نبتوده « من قریرٍ»سا  کافر بوده و چه بوده و چه بوده و چه بوده 

این آیه است کته  د از اینکه برگشته است، ن لکن بعبوده است، و« عن علمٍ»نبوده و 

این حتميت منافتات این حتميت دارد. آیا « ا قَدْ سَلَرَیُْغفَرْ لَهُمْ مَ»فرماید: خداوند می

 ؟«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ»ندارد با 

یتک مرحلته عمتومی و یتک  :مراحلتی دارد« ى اللَّتهِإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَت»ببينيد  جواب:

مرحله شخصی. ممکن است چيزی یک بُعدی واجتر باشتد. ممکتن استت چيتزی دو 

بُعتتدی واجتتر باشتتد. ممکتتن استتت چيتتزی ستته بُعتتدی واجتتر باشتتد. مگتتر نيستتت؟ در 

. این عدی حرا عدی حرا ، سه بُیک بُعدی حرا ، دو بُ ممکن است حرا ِ یک محرّمات

عتد، در یتک هست که برگشت کند به شخ  تائر در یتک بُخداوند بر هلل، توبه علی ا

ست بتدون هتيچ ااگر واقعش توبه  بدون هيچ شربی. است، ولواگر واقعش توبه  که عدیبُ

«. ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَْت كُلَّ شَيْ» تر آن:یو عموم« كَتَرَ رَبُّكُمْ عَلَى نَْفسِهِ الرَّحْمَةَ»شربی 

و  واجتر استت، ختودش فرمتوده استت پروردگتار عتالمعتد، رحمتت بتر این در یتک بُ

-عتد متیاما گاه اوقات دو بُ رحمانی حق است. این یکی.موتَای حکمت و رحمت 

هتا شتود. تمتا  ایتنشتود، گتاه بيشتتر متیعد میشود، گاه چهار بُعد میشود، گاه سه بُ
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جتوب چنتد عتدی، وعتدی، وجتوب سته بُعدی، وجوب دو بُواجر است، وجوب یک بُ

 عدی.بُ

وء  یَعْمَلُونَ»که توبه را بپذیرد در شرط اینکه « یجر علی اهلل»این   اُتمَّ بِجَهالَتةٍ الستُّ

آید در می« قَریرٍ مِنْ یَتُوبُونَ»آید، هم از در می« بِجَهالَةٍ»که هم از « قَریرٍ مِنْ یَتُوبُونَ

 که تما  شرایط توبه جمع است.

« آمنوا»ایمان آورد. پس  ، بعد توبه کرد، یعنیاریک شده بودیعنی ت« بِجَهالَةٍ»اولً: 

 که یکی از شرایط است، وجود دارد.

حال واقعتش توبته  ،بودروی جهالت اعتصا  به غير اهلل قبالً « بِاللَّهِ اعْتَصَمُوا وَ»دو: 

 کرده است و زود هم توبه کرد، اعتصا  باهلل است.

بر خالف شرع گفت، اما  مطالبی را به عنوان شرع،و ، اگر تخلفی کرد «بيَّنُوا»االثش: 

 است.  «وايَّنُبَ» و موتَای فوریت برگشت فوری برگشت، موتَای برگشت

قترآن از بترای قبتو  توبته و فترض توبته موجتود  متعدد ی که در آیاتشرایطتما  

  است در این دو جمله موجود است:

 ؛«ینَ یَعْمَلُونَ السُّوء  بِجَهَالَةٍإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِ» -1

 «.اُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیرٍ» -2

ایمانش خيلتی روشتن استت، پتس برگشتت او بستيار چون اینکه نزدیک است پس 

عموتی نداشتته استت. گنتاه او شتود کته هست معلو  می« ةٍالَهَجَبِ»قوی است. و چون 

وعی آنجایی که واقعش توبه است، بنابراین اینجا، وجوب شخصی خواهد بود. وجوب ن

مراحل مختلر وجوب دارد. کل گناه را، بعض گناه را، و چه وچه. باألخره  حسربر 

آن جتایی استت کته کتل گنتاه از بتين  وجوب شخصیولکن  ،این توبه علی اهلل است

 1«مْ حَسَنَاتٍفَأُولٰئِكَ یُبَدِّ ُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ» -خواهيم خواند–برود بلکه در بعَی از آیات 

ای که عد این توبهاین بالترین مرحله است. بالترین مرحله این است که خداوند در بُ

، شرایطهم از نرر  از نرر زمان، هم از نرر اصل توبه وبه تما  شرایط توبه است، هم 

شتود، بلکته پوشی میآنودر این عالی است و آنودر بال است که نه تنها گناهان چشم

نَاتٍ» گذاردمیهر گناهی یک اواب به جای  کته در . «فَأُولٰئِكَ یُبَدِّ ُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَستَ

این را باید بحث کنتيم دو آیه ما این مطلر را داریم. مخصوصش در یک آیه که  ،یکی

 جای گناه، اواب بگذارد. این چگونه خواهد شد؟خداوند شود چطور میکه 
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 آیتات قترآنخود م. يتوجيه کن بخواهيمور نيست که بکنم ایناینکه من عرض می

یجتر »فوتط  ما گمان کنتيم بور نيست کهاین کنيم.ما خود را توجيه می است،وجيه 

عدی است. نخير، دو بعدی است، سه بعتدی استت، یک بُ« علی اهلل إذا کتر علی نفسه

اگتر ی مختلتر استت. حتت گنتاهابعتاد  پنج بعدی است. ،ار بعدی است، نخيرچه ،نخير

و بعَی را نه، نسبت به بعَی شترایط  از شرایط را دوبار انجا  دادند کسانی بعَی

توبه، وجوب علی اهلل هست، نسبت به بعَتی دیگتر نيستت. نته در اصتل پتذیرش، در 

رود، گاه بعَتش موادیر پذیرش مختلر است، گاه کالً گناه از بين میو مودار پذیرش. 

يِّئَاتِهِمْ »رود ینکه کالً از بتين متیرود. گاه االافه بر ااز بين می فَأُولٰئِتكَ یُبَتدِّ ُ اللَّتهُ ستَ

 و إلی آخر. «حَسَنَاتٍ

 

نَتا لِمَتا عَرِتيمِ وَ وَفِّْوآنِ اْلوُترْ ِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.الَاهُا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَالَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»
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