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 که این توبه کند. پس مرحلهه اولل ...آن موانع را برطرف کرد و دل او را آماده کرد

است که به خدا برگهردد. مرحلهه سهوم  2«لِيَتُوبُوا»است. مرحله دوم  1«مْعَلَيْهِ اللَّهُ تابَ»

است. پس دو مرحلهه توبهه الههس اسهت و توبهه تانها بهين التهوبتين « عَلَيْهِمْ اللَّهُ تابَ»

 است. 

رجوع؛ اولل خداوند رجوع به رحمت به سوی این شهص  گناکاهار کنهد کهه ایهن 

شص  گناکاار موفق به توبه بشود. وقتس موفق به توبه شد و توبه کرد، بعدًا خداوند 

« عَلَيْههِ تابَ» ،«لِيَتُوبُ عَلَيْهِ تابَ»دو مرحله است. « عَلَيْهِ تابَ»پذیرد. پس توبه او را مس

 87ست. و این توبه که مربوط به وسط است، این دارای شرایطس است. که تقبلل توبه ا

آیهه بها غهي   234کها یهم مطلها اسهت. غَفهر، آیه راجع به توبه است. غَفر، تمهام این

آیهه در قهرآن شهریر در بهاب  39و... عفو:  5«یَسْتَْغفِرْ» 4،«اْغفِرْ» 3،«اسْتَْغفِرْ وَ» گوناگون:

 و ما إلس ذلم. 7«اعْرُ» 6،«تَعْفُوا»عفو است، استعفاء، 
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کنهد  عهر  تواند شفيع باشد، این شهفاعت چهه کهار مسحاال آن چيزکایس که مس

دارد که مس برد یا در آن حد نگهکند: یا مقام را باال مسکردیم که شفاعت سه کار مس

کنهد یها برطهرف نيفتد، مصصوغًا در بُعد تالير یها ایناهه گناکهان را کهم مس ترپایين

 إِنَّ» کا توبههه اسههت، بهها شههرانط آن. دوم انرههام کبههانر حسههنا د. یاههس اش شههفيعکنههمس

نا ِ إِنَّ»تها  1،«اْلمُْنكَرِ وَ اْلفَحْشاءِ عَنِ تَْنهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ وَ»،  «اْلحَسَنا ِ  اْلحَسهَ

ياتا ِ یُههْذکِبْنَ م اسههت. حسههنا ، حسههنا  کبيههره اسههت. سههيلتا  گناکههان کوچهه 2«السههَّ

کای بزرگ اگر انسان انرام بدکد، چه در بُعد عقيدتس و چه در بُعد عملهس، ایهن ثواب

خواکد. انرهام دادن واجبها  بهزرگ بهه طهور برد، دیگر توبه نمسسيلتا  را اش بين مس

برد. سيلتا  ایرابس اتوماتياس سيلتا  را چه سلبس باشد و چه ایرابس باشد اش بين مس

کهای بهزرگ را اس را که انسهان انرهام نهداده اسهت، اگهر واجاکوچ کاییعنس واجا

کهای کوچهم را بهدون توبهه، بهدون اسهتغفار خداونهد متلزم باشد انرام دکهد، واجا

 بصشد. این جهت ایرابس بود.مس

سلبس: سيلتا  سلبيه گناکان کوچم است، گناکان کوچم و واجبها  کوچهم را 

حيانًا گناکان کوچم را انرام داده اسهت اگر احيانًا واجبا  کوچم را ترک کرده و ا

البته اذکهاب کهم دارای مراحلهس اسهت. یهم اذکهابس « السَّياتا ِ یُْذکِبْنَ اْلحَسَنا ِ إِنَّ»

رُّ لَا حَسَنَةٌ عَلِيٍّ حُاُّ» گذارد سيلتا  بياید کهاست که اغالً نمس ياتَةٌ مَعَهَها تُضهِ بهه  3«سهَ

بياید. اگر کم بياید گناه کوچم اسهت و چهون  گذارد سيلتهاین معنس است، یعنس نمس

برد که در تمام مراحل باید بحث بانهيم. پهس را اش بين مس آن ثواب بزرگ است، این

 این شفاعت دوم: انرام کبانر حسنا .

ياتاتِكُمْ عَههْنكُمْ نُكَفِّههرْ عَْنهههُ تُْنهَههوْنَ مهها كَبههانِرَ تَرْتَنِبُههوا إِنْ»سههوم: در سههوره نسههاء   وَ سههَ

کها را اگر انسان گناکان بزرگ را ترک کنهد، خداونهد کوچم 4«كَریمًا مُدْخَالً خِْلكُمْنُدْ

جا کم شفاعت است، چه چيهزی شهفيع اسهت  شهفيعس کهه خهود را بهه بصشد. اینمس

کند که خداوند گناکان کوچم را ببصشد، چيسهت  اسهتغفار نيسهت، انسان جفت مس
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معنس  1،«الزِّنى تَْقرَبُوا ال وَ»مثالً در باب شنا، توبه نيست، بلاه ترک کبانر سيلتا  است. 

که نيست. نزدیم نشوید. چيزکایس که انسان را نزدیم بهه « تَزنِ الَ»، «الزِّنى تَْقرَبُوا ال»

کها سهيلتا  کند. نگاه کردن روی شهو ، روی ریبه، دست شدن، چه کردن، اینشنا مس

اش چشهم   شنا ناند، احيانًا اگر اش دست او،کا سيلتاتس است که اگر انسان کالًاست. این

 نُكَفِّهرْ عَْنههُ تُْنهَهوْنَ ما كَبانِرَ تَرْتَنِبُوا إِنْ»جا او بپرد، نگاه کرد، اگر توبه کم ناند، در این

این حراب داشتن، این نگاه ناردن، این دست نزدن، این تنها نبودن، « سَياتاتِكُمْ عَْنكُمْ

اگر احيانًا به آخر نرسيد و اش دست او،  ست که به آن آخر نرسد،ا کا برای اینتمام این

البتهه تاهرار  اش چشم او، این سيلتا  کوچم گذشت، ایهن بهدون توبهه، بهه شهرطس کهه

 نداشته باشد، چون خود تارار سيلتا  اش کبانر است. این مرحله سوم است. 

ا  بهزرگ را انرهام این مرحله سوم، مرحله دیگر کم دارد. احيانًا اگر انسان واجب

بدکد، واجبا  کوچم که سيلتا  ایرابس است و محرلما  کوچم که سهيلتا  سهلبس 

شود، ولس احيانًا اضافه بر ایناهه اگهر انسهان یهم عمهل بسهيار است، این بصشيده مس

بزرگس، واجبا  بزرگس را انرام داد یا محرلما  بزرگس را ترک کرد، احيانًا نه گناکان 

ياتاتِهِمْ اللَّهههُ یُبَههدالُ أُوْلتِهه ََ»ود، شههکوچههم بصشههيده مس نا ٍ سههَ خههدا سههيلتا  را  2«حَسههَ

گذارد. این بسيار مهم است. فقط یهم آیهه در قهرآن دارد، به جای آن حسنه مسبرمس

کها بهاال اسهت و قهدر حسهنا  آناست، مالحظه بفرمایيد که بعضس کسان کسهتند آن

ر عزیز عنداهلل کستند که خدا سهيلتاتس کهم کهه قدکا باال است، آنقدر ترک کبانر آنآن

این کم شهفاعت اسهت. ایهن مرحلهه سهوم « سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ»دارد، کا دارند برمسآن

 سُنَّتُ مَضَْت فَقَدْ یَعُودُوا إِنْ وَ سَلَرَ قَدْ ما لَهُمْ یُْغفَرْ یَْنتَهُوا إِنْ» است. چهارم: ترک کفر

 3«.اْلأَوَّلينَ

برای رفع خستگس یم جمله فقههس عهر  کهنم. مها در جلسهه فقهه آقهای خهویس 

ای اش بزرگهان تشهریر )ر ( بودیم، ایشان یهم شها تشهریر آوردنهد و خهوب عهدله

کا اش مراجع شدند. ایشهان فرمودنهد کهه داشتند که طراش اولل فقها بودند، بعضس اش آن

رد. بنهابراین مها بهه حهدیث من شیاد جسترو کردم در سند حدیث جبر، دیدم سند ندا
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کنيم، فتواکایس که بر ما به این عمل نمس 1«قَبْلَهُ مَا یَرُاُّ اْلإِسْلَامُ»کنيم. جبر عمل نمس

این مبنا دادید، ما قبول نداریم. به ایشان گفتم کهه خهوب شهما آیهه جبهر را چهه کهار 

ایهن کهه بهتهر « یَْنتَهُهوا إِنْ واكَفَرُ لِلَّذینَ قُْل»کنيد  فرمود: مگر آیه داریم  گفتم: بله مس

داللت دارد. فرمودند: شما برای کمه چيز آیه دارید  گفتم: خدا بهرای کمهه چيهز آیهه 

دارد. حاال در کر غور ، خدا تمام محرلما  را و تمام واجبا  را بالاستثناء در قرآن 

 ذکر کرده است. حاال این ترک کفر.

شفيع نيست  اغالً کمهه الهيهه اسهت. پنرم: رحمت الهس. مگر خود رحمت الهيه 

فَعُونَ ال وَ» العهالمين اسهت کههالعالمين است، بر مبنهای قهرار ربروی قرار رب  إاِلَّ یَشهْ

این شفاعت در سه بُعد آن، تا خدا  3«بِإِْذنِهِ إاِلَّ عِْندَهُ یَْشفَعُ الَّذي ذَا مَنْ» 2،«ارْتَضى لِمَنِ

بشود و حساب شهفيع شهدن حسهابس اسهت کهه اجاشه ندکد، این حق ندارد که شفيع 

عَْت رَحْمَتي وَ»بعدًا عر  خواکيم کرد. رحمت الهس  يْ كُهلَّ وَسهِ ایهن رحمهت  4«ءٍ شهَ

خداوند به این شسء، به این موجودی که مستحق عذاب اسهت، اگهر رحمهت خداونهد 

رود یا عذاب کم ضميمه نشود به این آدمس که مستحق عذاب است، اغالً عذاب نمس

کنهد، چهون تمهام شود. در کل مراحل خداوند عهذاب مهوردِ اسهتحقاا را کهم مسسنم

 که ما قبالً بحث کردیم.کا شسء کستند این

کا بيشتر شد، این اضهافه کسانس که مؤمن کستند، اگر ایمان آنمزید ایمان.  ششم:

 ایمان شفيع است در کلّ مراحل.

 لَسَوْفَ وَ». در آخرین مرحله شفاعت است شفاعت است، آخر مرحله اثرکفتم: در 

که مقام شفاعت کبری است. کسانس کهه دارای مقهام شهفاعت  5«فَتَرْضى رَبُّ َ یُعْطي َ

کستند، بعد اش کمه مراحل است. اگر کمه این مراحل طس شد که توبه بود، که انرهام 

الهس کبانر حسنا  بود، که ترک کبانر سيلتا  بود، که ترک کفر معلوم بود، که رحمت 

کها کسهت، در بود، که مزید ایمان بود. البته در توبه کمان استغفار و عفهو و کمهه این

تمام این مراحل وقتس که گذشت و کنوش این گناه باقس است و کنوش این گناه جبهران 
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نشده است، در آخر شفاعت است که این مربوط به اشصاغس اسهت در سهه بُعهد. ایهن 

نيست که کر کسس مورد شفاعت طور نعد مشفَّع، ایشفاعت داری سه بُعد است: یم بُ

العابدین پيغام فرستاد یها سهؤال کنند که یزید برای امام شینواقع بشود. ایناه نقل مس

گویهد کهه بلهه، توانم توبه کنم یا نه  توبه شفاعت است. در روایهت مسکرد: آیا من مس

 ید.شوشود، ولس موفق به توبه نمسشما توبه کنيد، قبول مس

این در حقيقت تناقضس است که اگر شما توبه کنيد... آخهر مهثالً یزیهد توبهه کنهد  

کسس که کمه عالم را به کم شده، چنين کرده، چنان کرده، دوست دارد مثالً توبه کند  

مثل ایناه شيطان بياید توبه کند. شيطان بياید بعد اش کهزاران سهال گنهاه کهردن توبهه 

 تواند تمام کسانس که گمراه کرده است برگرداند کند که چه مثالً  یعنس مس

 بعدی او را بگيرد...  کایجنایتکمين که جلوی  -

جا به بعهد کهاری نانهد، بهه او قبلس چه  بعدی مطلبس نيست، بعد اش آن، اش این -

کاری نداریم، ولس قبلس چطور  قبلس این کمه ظلم کرده است. پس شهفاعت سهه بُعهد 

 ره است. دارد، این مرحله اخي

 لِمَهنِ إاِلَّ یَْشفَعُونَ ال وَ»یم بُعد این است که مشفَّع باید شایستگس داشته باشد.  -1

ى لِمَهنِ إِلَّا»جا روایت امام رضا )ع( است که این« ارْتَضى  مَهنْوَ کُهوَ  دِینَههُ اللَّههُ ارْتَضهَ

 ته باشد که چيزی در کار است. باید قبول داش 1«حَسَنَتُهُ هُحَسَّنَْت وَ سَياتَتُهُ سَاءَْتهُ

 تواند شافع بشود.شافع، کر کسس نمس -2

گناه مورد شفاعت؛ گناه مورد شفاعت، ایهن نيسهت کهر گنهاکس مهورد شهفاعت  -3

واقع شود، گناکس که بشود شفع بشود. اغوالً معنس شفع کمين است. اگر انسان کهي  

جها بگویهد: تصفيهر بهده، اینپولس در جيا خود ندارد و برود لباس بصرد، بعد بياید 

است که پول دارد، کم دارد.  جایسخوب اغالً ندارد، شفاعت معنا ندارد. شفاعت این

جایس که انسان غالحيت دارد، ولس غالحيت کامل نيسهت، نقصهان دارد، آن در آن

 تواند برطرف کند. این مراحل شفاعت است.نقصان با شفيع، آن کم به اذن اهلل مس

لس را که داریم بحث توبه است که به تعبيرا  گوناگونِ توبه، اسهتغفار، ما بحث اول

کایس است که متأسفانه شسته و رفته کا یم بحثعفو، غفر و ما إلس ذلم و این بحث

کا و طور شیاد است، در نوشهتهدر ميان ما نيست. چون در روایا  ما که تناقضا  این

 آن نيست. طور، ولس بر محور قرافاار ما کم که این
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یادم است یاس اش کسانس که به عنوان مرجع معرفس شهدند در ایهن کفهت نفهر کهه 

دوره بهودیم. اش خواکنهد رسهاله بدکنهد و بها کهم، کهمایشان را دوست داریم، ولس مس

کردیم، ایشان در باب توبه مطلبس گفت، گفتم: آیه ایهن اسهت. گفهت: فيضيه عبور مس

آیه را کار نداری که چه عر  کنم! این یهم جریهانس چه کار کنيم  گفتم: اگر  آیه را

 است که به طور کلّس ضد قرآن، به طور تقصير یا به طور قصور حاغل شده است. 

نَها لِمَها عَظِهيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلغُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ وَ جَنِّبْضَاهُتُحِبُّهُ وَ تَرْ
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وَ غَلَّس اللَّهُ عَلَس مُحَمَّدٍ وَ عَلَس  اْلعالَمينَ رَبا لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.آلِهِ الطَّاکِرِینَ 

 

ذکهر شهده  ۀ آناخيهره اولس و مرحله ی که مرحلاسه مرحلهه این توب ،نساءه در آی

 یَعْمَلُهونَ لِلَّهذینَ اللَّههِ عَلَهى التَّوْبَهةُ إِنَّمَا»اولس: ه که در مرحل فرمایيدمساست، مالحظه 

خيلس « قَریاٍ مِنْ»و « بِرَهالَةٍ»دیگر به  ،رفتفرو  سيلتا اگر در  نيست. سيلتا  1«السُّوءَ

اشد، کوچم باشد، بزرگ بیم گناکس را کرد، گناکس کرد،  کمرنگ است و دور است.

اولل که خداوند بر خود واجا کرده است که ه درجه ، پس محور توب«السُّوءَ»یم گناه 

 پذیردمس

 ؛«السُّوءَ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ» -1

 ؛«بِرَهالَةٍ» -2

 «.قَریاٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثُمَّ» -3

کهه ایهن فهر  « حَكيمهًا عَليمهًا اللَّههُ كهانَ وَ عَلَهيْهِمْ اللَّههُ یَتُوبُ فَأُولتِ َ»جا در این

واجها باشهد، ایهن دیروش عر  کردیم که مماهن اسهت بهه چنهد جههت  خاص است.

جها  دیگهر کهم باشهد کهه آیها   است واجا است و ممانه یافتجهت، جهت تبلور

یم اگر سوء نيست،  2«السَّياتا ِ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ التَّوْبَةُ لَيْسَتِ وَ» :کند. بعددیگر بيان مس

کسهانس کهه  ؛نبود، این مرموعه اسهت« السَّياتا ِ»گناه کرد یا بعضس اش گناکان را کرد 

طهور کسهت و ، غرا در گناکان است و کمينرونددر گناکان بزرگ و کوچم فرو مس

                                                           

 .17ه نساء، آی .1

 .18ه ، آیکمان .2
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 مْکُه وَ یَمُوتُهونَ الَّهذینَ الَ وَ اْلهننَ تُبْهتُ إِنِّهي قهالَ اْلمَوْ ُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذا حَتَّى» کست

، الهذین قَریهاٍ مِهنْ یَتُوبُهونَ ثُهمَّ بعض السهيلتا  بينهما: الّذین یعملون». آخرإلس « كُفَّارٌ

ه یهم و کمچنهين که« یعملون بعض السيلتا  بعلمٍ، الهذین یعملهون بعهض السهيلتا ...

 رود.جا اش بين مساین

 غهالِحًا مَهالًعَ عَمِهلَ وَ آمَهنَ وَ تهابَ مَهنْ إاِلَّ»قهرآن،  366 فرقهان، غهفحهه در سور

ایهن بهاالترین اوج در  1«رَحيمهًا غَفُهورًا اللَّهُ كانَ وَ حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ

 بعضس اش احتماال  است نسبت به پذیرش توبه. 

 فيههِ یَْصلُهدْ وَ اْلقِيامَهةِ یَهوْمَ اْلعَهذابُ لَههُ یُضاعَرْ»آن چه بود  قبل آن  اش خوب قبل

کسهتند، چهه « الهرَّحْمنِ عِبهادُ»کسهانس کهه ا قهبالً فرمهود جببينيد در این 2«إاِلَّ*  هانًامُ

ونَ الَّههذینَ الههرَّحْمنِ عِبههادُ وَ» کسههانس کسههتند   الَّههذینَ وَ... * کَوْنههًا اْلههأَرْ ِ عَلَههى یَمْشههُ

 ال الَّهذینَ وَ»تها  3«أَْنفَقُهوا إِذا الَّذینَ وَ... * ساءَْ  إِنَّها ... *یَقُولُونَ الَّذینَ وَ... * یَبيتُونَ

 مَهنْ وَ یَْزنُونَ ال وَ بِاْلحَقا إاِلَّ اللَّهُ حَرَّمَ الَّتي النَّْفسَ یَْقتُلُونَ ال وَ آخَرَ إِلهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ

کر کسس این گناکان اغهلس و فرعهس را، عقيهدتس و عملهس را انرهام داد  4«ذلِ َ یَْفعَْل

د بود، چون جمع کهرده نم خواکجهنچه اثامس  این بدترین کسانس که در « امًاأَث یَْلقَ»

 آخر. ما  عقيدتس و محرلما  عملس و إلس است بين محرل

  ، آیها اضهافه بهر اسهتحقااو چرا مضاعر اسهت« اْلقِيامَةِ یَوْمَ اْلعَذابُ لَهُ یُضاعَرْ»

دن خهود در بُعهد نصير، کهم خهود را خهراب کهرده اسهت و کهم دیگهران را. خهراب کهر

 یَوْمَ اْلعَذابُ لَهُ یُضاعَرْ» عقيدتس و اعمالس یم گناه و خراب کردن دیگران گناه دیگر.

بهه کمهين « إاِلَّ»خهورد  بهه چهه کسهس مس« إاِلَّ»ببينيد « إاِلَّ * مُهانًا فيهِ یَْصلُدْ وَ اْلقِيامَةِ

« تهابَ مَهنْ إاِلَّ» کسانس که مستحق عذاب مضاعر نار کستند و مستحق خلود کستند،

لَرَ قَهدْ مها لَهُهمْ یُْغفَرْ یَْنتَهُوا إِنْ كَفَرُوا لِلَّذینَ قُْل»جا. چه شمانس  کمين  ،آخهرإلهس  5«سهَ

 قریا ندارد.« تابَ مَنْ إاِلَّ»اند کا. کر درکس اش درکا  کفر داشتهکمين

                                                           

 .70ه فرقان، آی .1

 .70و  69ه کمان، آی. 2

 .67 تا 63ا  کمان، آی. 3

 .68ه کمان، آی. 4

 .38ه انفال، آی .5
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ادتر بهوده، اگهر بوده، نبوده، یم گناه بوده، شی «عن جهالةٍ» ،بعيد باشد، قریا باشد

ردر حالهت  ،گناکان روشگهار را در حالهت شهرک تمام ، در حالهت الحهاد تههولد و تنصهّ

وقتهس ایهن « تهابَ مَهنْ إاِلَّ»ولهيان  ،انرام داده است و مهدتس کهم طهول کشهيده اسهت

  مگر ایمهان قبهل «آمَنَ»چطور « آمَنَ وَ تابَ مَنْ إاِلَّ» «.قَالَ»برگشت، واقعًا برگشت، نه 

کای خود توبه بعد اش گذشته ،نيست  اگر کسس کافر بوده اول باید ایمان بياورد توبهال

ایمهان اول « تهابَ»چيسهت  « تابَ» :جواب  «آمَنَ وَ تابَ مَنْ إاِلَّ»کند، پس چرا فرمود: 

«. تهابَ»عملهس، ایهن  انحرافا اش انحرافا  عقيدتس، اش « تابَ» «.اُفرالتابَ عَن »است، 

نه  و ممان است کسس نه کافر کا، تصلّفا  رفت.کا، فسقفت، کفرر کا رفت وپس کفر

جا کهافر در این .، ممان است کسس کافر و نه مؤمن، کسس مؤمن و نه کافربوده مؤمن

 پرستس را ترک کهرد، شنها را تهرک کهرد،کافس است  خير. اگر بت« اُفرالتابَ عَن »بوده 

َو »نه این و نه آن  اهشود. نه این موحد «آمَنَ وَ»کافس است  نصير.  شراب را ترک کرد،

 یم بُعد. این« آمَنَ

شود یا نهه  ایمهان دارای کند ایمان او ناق  مسگناه مسکه اغوالً کسس  :بُعد دوم

اغهالح  ایناههتوبهه کنهد و قبهل اش  ایناهقبل اش  ،کنددرجاتس است، کسس که گناه مس

یعنس ایمان نقصان ایمان را برطرف  یعنس چه « وَ آمَنَ»ایمان ناق  است یا نه   ،کند

کند و برگردد، ایمانس که در آن گناه نيست، آن ایمانس که در آن گناه بود ایمان قبلس 

بعهد توبهه کنهد و ایمهان بيهاورد یعنهس چهه  یعنهس آن  ،وقتس که گنهاه کهرد ولانبود، 

فهر یم کفر عقيدتس داریهم، یهم ک ،ایمان فقط در مورد کفر نيستچون  ...تاریاس که

عملس داریم، کفر کفران داریهم. اغهالً کفهر یعنهس چهه  یعنهس پوشهاندن. پوشهاندن یها 

شرک، یا پوشاندن بعض البعضس  ؛، یا پوشاندن بعضس استالحاد ؛پوشاندن کلّس است

 د اسهت،موح «هلل و اليوم اآلخربا»ایمان درست است  ،اکل کتاب بودن، یا نصير ؛است

  کند.به این غدا مسکفر  ش کم این کفر دارد.با ،کندگناه مسا مسلمان است، ام

درست است لفظ کفر کهه  .و رب انرام شود این کفر است عبدکر تاریاس که بين 

، کهم اوه کهم عقيهد ،یعنس کل مراحل پوشيده است ،شودبه عنوان مطلق استعمال مس

آدم حاغهل یعنس آن نقصانس کهه در ایمهان ایهن « آمَنَ وَ تابَ مَنْ إاِلَّ»ولان  او،عمل 

نصيهر،   کافس است« آمَنَ» .جا که جای خاص استاین ]...[ ، در جاکای دیگربودشده 

آن توبه کرده است، ایمان کم آورد، آن کفر را جبران کرد، آن کفهران را جبهران کهرد، 

کهاری کهم بعهد بایهد انرهام بدکهد کهه « غهالِحًا عَمَهالً عَمِلَ وَ»را جبران کرد  عصيان

ل توبهه اسهت، شهفع شهفع او با توبه و ایمان،پشتوانه باشد و کمم باشد و شفع باشد 
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یعنس عملهس کهه غهالحيت بها توبهه دارد،  .«غالِحًا عَمَالً عَمِلَ»دوم ایمان، شفع سوم 

چهه  ،ت با ایمان دارد کهه برگهردد و حالهت درخشهان خهوبس بهه خهود بگيهردغالحي

خوب  :سؤال« حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ»شود  این باالترین مرحله است. مس

لَحُوا» ؛جا که کل شرایط برای توبه است، ذکر نشده اسهتاین مُوا وَ أَغهْ  وَ بِاللَّههِ اعْتَصهَ

 دینَهُمْ أَْخلَصُوا وَ بِاللَّهِ وااعْتَصَمُ وَ أَْغلَحُوا» داریم. آیا  دیگردر  1«لِلَّهِ دینَهُمْ أَْخلَصُوا

اش برای توبه بيان را باالترین مراحل خداوند جا جا که ندارد، پس چرا در ایناین« لِلَّهِ

ه بهه جهای گناکهان ثهواب بلاه ،بصشهيمکها را مسنهه تنهها گناکهان آنکهرده اسهت کهه 

 یم سؤال. گذاریم  این مس

ياتاتِهِمْ اللَّهههُ یُبَههدالُ فَأُوْلتِهه َ»جههواب: ایههن  نا ٍ سههَ  :چنههد بُعههد دارد، نفرمههود« حَسههَ

یهم  :دو بصه  اسهت سهيلتا ایهن  «حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ أُوْلتِ َ»، «بِالحَسَنا »

 لِلَّهذینَ قُهْل» باشهد.« غهالِحًا عَمَهالً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ»س است که قبل اش سيلتاتبص  

نهه، گيرد  بعدی را مسچه   بقيهکا، این گذشته« سَلَرَ قَدْ ما لَهُمْ یُْغفَرْ ایَْنتَهُو إِنْ كَفَرُوا

لَرَ قَهدْ مها لَهُهمْ یُْغفَهرْ یَْنتَهُهوا إِنْ كَفَهرُوا لِلَّذینَ قُْل» ْت فَقَهدْ یَعُهودُوا إِنْ وَ سهَ نَّتُ مَضهَ  سهُ

 ،رج شد و ایمهان آورداش کفر خا ایناهگوید بعد اش گوید، نمسقبل را دارد مس« اْلأَوَّلينَ

آیها  دیگهر . نهدارد. بصشهيمبه برکهت ایمهان آوردن او مس یمان را کماالگناکان بعد 

 .نيست جاولس این ،دارد که مطالا دیگری در کار است

عملهس  سهيلتا عقيهدتس و  سيلتا بُعد اول،  2«حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ»

حاال که اش کفهر دسهت  ،د و حاال اش کفر دست برداشتند و مؤمن شدندناهداشت که قبالً

 یاس.یاس« حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ»برداشت و مؤمن شد 

را دیگهر  سهيلته ایهن را برداشهت حسهنه، سهيلته موحهد اسهت، قبالً ملحد بهود حهاال

طور نيست که کم الحاد این« حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ»کند. ببينيد این حساب نمس

را در جزا منظور کند، کم توحيهد را، خيهر، آن الحهاد را، آن شهرک را، آن کفهر را، آن 

یعنهس حسهاب چهه  ،شهودکها برداشهته مسکها چهه  آنآن ؛عصيان که قبالً بهوده اسهت

 شود مس

 

 ]سؤال[ -

                                                           

 .146ه نساء، آی .1

 .70ه فرقان، آی .2
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 است.کلّس  به وجهفقط  استنساخاین است.  اش غير استنساخآن  -

 تواند باشد. این ن  عمل که نمس -

 . برجا بودن عمل یعنس پا استنساخاست.  اش ن غير  استنساخنه،  -

آدم  ه  خوب این آدم چهه کهار کهرد  ایهنچ« حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ»

کنهد و اب مسحسگذاشته آورد. خدا کم آن کفر را کنارکفر را کنار گذاشت، ایمان را 

و جهای آن  بهرداردکهم لزوم ندارد که آن کفهر را  شد یا نشد  تبدیلموجود، ایمان را 

جای آن نااح واجا را بيهاورد، نصيهر.  ،یا شنا را بردارد یمان بياوردیم ایمان قبل اال

حهد موالحهاد را کنهار شد و بعهد او  بهوده، ،این تمام مراحل کفری که در این آیه است

را . پس توحيهد جهای الحهاد بياید گوید: بله، الحاد کنار برود، توحيدسشد، خدا کم م

موحد نشده که خداوند الحاد را کنار  ایناهنه  گيردمستوحيد جای الحاد را ؛ گيردمس

 وَ آمَهنَ وَ تابَ مَنْ إاِلَّ»برده است و توحيد را جای آن آورده است، نصير. این آدمس که 

آن ... این برگشت کرد، خهدا کهم اش الحاد و شرک و کفر و« تابَ»، «غالِحًا عَمَالً عَمِلَ

یعنس آن کفر قبلس رفت، ایمان بعدی آمد، شنای قبلهس  یعنس چه  پذیرد،برگشت را مس

بعدی آمد، نهه ایهن اسهت کهه آن  مال حالل رفت، نااح بعدی آمد، سرقت قبلس رفت،

 ،را ناهاح بگهذارد یساست کر شنارا بردارد و به جای آن اش اوللس که کافر بوده کا هرفت

، ایهن اغهالً بهه ایهن مطلها ربطهس نهدارد ،این نيستحالل بگذارد.  مالکر دشدی را 

 .تبدیلاین یم « حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ»که  است اولسه مرحل

که  1«سَياتَةٌ مَعَهَا رُّیَضُ لَا حَسَنَةٌ عَلِيٍّ حُاُّ»این است که ما در حدیث داریم که  مدو 

ت علهس کند که محبکنند، ای کاش اغالً نصوانند. اشاره مسکا بد معنا مسخوانروضه

کسس علهس را دوسهت  ، یعنس چه ضرر نداردی اهتای است که کي  سيل)ع( یم حسنه

. اگهر د و..داشته باشد و در عين حال مشرک شود، کافر شهود، ملحهد شهود، چهه بشهو

گفهت دشهمن او نيسهتم، او را   علس را دوسهت داری :به شيطان گفتند ،ودطور بشاین

کنهد بهه که خداوند مس بنابراین ایشان یم بصشس دارد اش مرحمتس .دوست کم ندارم

ال »یعنهس « سَياتَةٌ مَعَهَا یَضُرُّ لَا حَسَنَةٌ عَلِيٍّ حُاُّ»نصير این  ،علس نباشد مبغضکسس که 

گفتند شما فالنس را دوست داری، دیگر  اگر «ذا کان محققًا إعلسٍّ سيتةٌ بعد حُال تأتس

اگهر  حسهاب اسهت، شنس، نه ایناه اگر کتم بزنسیعنس کتم نمسکتاس در کار نيست، 

شما درسهت بهه فالنهس عالقهه داری و او را دوسهت داری، دیگهر ضهرر نهدارد بها ایهن 

                                                           

 .105 ص ،1 ج، الغمة كشر؛ 28 س(، صالقم شاذان البن) نيالمؤمن ريأم فضانل سف الروضة. 1
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یههت وری، اذخههشنههس، مههال او را نمسنمسکتههم  یعنههسدوسههتس حسههابس کتههم شدن او، 

 )ع( فس القلا علسل ایعنس اذا تحقق ح سَياتَةٌ مَعَهَا یَضُرُّ لَا حَسَنَةٌ عَلِيٍّ حُاُّ» کنسنمس

انسهان  ایناهه. نهه به این معنهس اسهت« علس )ع( ما یُصالر حال تأتستة، ال سيل تأتسال 

نفسهه  حهال)ع( یُ لهسُّع» ای را انرام بدکد و الّهاسيلتهعلس را دوست داشته باشد و کر 

 نفسهه ال یضهرل کل حا علهسٍّ  علسٍحبلس بالنسبة ل أملولس کل حال علسٍّ نفسه علس و أ

 «علسٌّ )ع( العياذ باهلل و عمل بها سيلتةٍمعها أیلة 

 «.حَسَنَةٌ مَعَهَا تَْنفَعُ لَا سَياتَةٌ بُْغضُهُ وَ»در ادامه حدیث است:  -

آورد، کسهس اغالً حسنه نمهسبرعاس است، چطور  این بغض، بغضس است که  -

ه مصالر است، چرا فس سهبيل اهلل جههاد کنهد  چهرا بهه و با انم با پيغمبرو  که با خدا

ياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ فَأُوْلتِ َ»جا آید، پس در اینمردم کمم کند  اغالً نمس نا ٍ سهَ « حَسهَ

 دوم.ه مرحل

ة حسنة سيلتال و یرعل بدیل کذه ةيلتسال هکذ یمحوااهلل تعالس  ةٍسيلتإذا أتس ب»: سوم

 باال است. مراحل برای« کذه المرحلة ليست لاافة التانبين

 

 ]سؤال[ -

عربهس بلهد کسهتيد، فارسهس کهم بلهد کسهتيد. مها  شهماه نصير اشاال ندارد. کمه -

 اللغتين.طور که اعالم کردیم که جمع بينکمان

ياتاتِهِمْ لَّههُال یُبَهدالُ فَأُوْلتِه َ»سوم است که ه این مرحل نا ٍ سهَ انسهانس کهه در « حَسهَ

کها اش بعضس وقت ؛چه و چه و عمل غالح قدر باال رفته است، در ایمان وآن حسنا 

شهود خهدا بهردارد و جهای آن این گنهاه را مس کند،مسرود یم گناکس دست او در مس

 ثواب بگذارد.

شهود، دارد خفهه مس به دریها افتهاده اسهت، ه شماشما یم نوکری دارید، بچ :مثال

یهم کهم آورد، بعهد را مهسه رود، بچهانداشد، به دریا مهسر مساین نوکر خود را به خط

شود، به جای این سيلس نهاش حسهاب این سيلس اغالً حساب نمس ،شندسيلس به او مس

ی اسهت ای که آن شص  انرام داده است، حسنهاآن حسنه ایناهشود. چرا  برای مس

إذا » .آن کي  است و این در ميان ما مطلا خيلس بيلن است مقابلدر  سيلتا که تمام 

 کذه الصطيتة ثنين إذا واحد منهما عمل خطيتة غغيرةابين  عریقًاکان الحال عميقًا و 

« الحسنا  الابيهرة تمحوا کذه السليتة فس خضملإنّما تحسا حسنة  ،ال تحسا خطيتة

قهدر روشهن خورشهيد این مهثالً ...کههقدر بزرگ است این است که آن حسنه آن يهقض
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ی نگيریهد، روشهن اسهت. اگهر اقدر روشن است اگر شما پهردهاست، خورشيدی که این

 یهم و طور کهردنآید، اینطرف کم مسشنس اینشما چنين کاری کنيد فایده ندارد رو

  کند.نمس یاین ایراد چيز ،ایراد کردنمصتصری حراب 

اگر انسانس توبهه کهرد و  1«مَتابًا اللَّهِ إِلَى یَتُوبُ فَإِنَّهُ الِحًاغ عَمِلَ وَ تابَ مَنْ وَ» :بعد

 فقهد اْلهننَ تُبْهتُ إِنِّهي قهالَ»کرد، لفظس ه کاره است. اگر توبعمل غالح نارد، توبه نيمه

ی اواله ولاهن نقطه عمل، قلا، تصميم، اراده، تحولس در کار نيست.« بقاله لفظيًاقال 

 وَ»خواکهد درسهت. حهال ایهن لفهظ نمس« عملها عمهللهس اهلل إوَ مَهن تهابَ رَجهع »توبه 

تَْغفِرُوا وَ» ،نهه ،«قولهوا اسهتغفر»کهه  بهه ایهن معنهس نيسهت 2«رَبَّكُمْ اسْتَْغفِرُوا یعنهس « اسهْ

کند غفر  بطلبيد، عمل، عملس باید انرام شود که اش خداوند بصواکيد این گناه شما را

بعهد اش  ،و نهدامت سيلتهميم است بر ترک بپوشاند. عمل اول، عمل قلا است که تصو 

 شود یا نشود. ظاکرلفظ کم 

آن عهواقبس  و ایراد کهرده اسهت سيلتهاین عمل دوم این است که آن چيزکایس که 

. عمل سهوم یهم عمهل غهالحس در برابهر ببردپيامدکا را اش بين  ،که ایراد کرده است

رجوع شود، بلاهه بهه جهای آن رفع و  سيلتهکند که به طور کلس نه تنها آن  سيلته عمل

ملها و أ لتوبتهه عمل غالحًا» «غالِحًا عَمِلَ وَ تابَ مَنْ وَ» .«حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ»

  «مَتابًا اللَّهِ إِلَى یَتُوبُ فَإِنَّهُ« »ةفتوبته غير کامل ،إذا تاب و لم یعمل عمالً غالحًا لتوبته

اولهس اسهت کهه ه که اغل توبه مرحله الحظه کردیمیا  توبه عناوینس را مما در آ

 :مهثالً ،این آیاتس که ما دیروش خواندیم و عبور کهردیم شود گفت شرط اول است.نمس

 :واقعهسه توبه 3«اْلمُْفلِحهينَ مِهنَ یَكُهونَ أَنْ فَعَسهى غهالِحًا عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ مَنْ فَأَمَّا»

که بحهث « اْلمُْفلِحينَ مِنَ یَكُونَ أَنْ فَعَسى» ،ومشرط د« غالِحًا عَمِلَ»ل، ایمان شرط او

آور نشننده و شیااگر عمل انسان، عمل ضرر 4«بَيَّنُوا وَ أَْغلَحُوا وَ تابُوا الَّذینَ إاِلَّ» کردیم.

ا اغهالح و کر چند این توبه قوی باشد، ام باشد اش برای کسانس و بعد انسان توبه کند

ا پذیرایس در کار اسهت، امه ناق  است.ه توب ،ت، این توبهناند آنچه را افساد کرده اس

 ذیبعصيانهم من  ما افسدوا»نس یع «أَْغلَحُوا وَ تابُوا الَّذینَ إاِلَّ»ناق  است. ه توب ،توبه

                                                           

 .71ه فرقان، آی .1

 .90ه کود، آی .2

 .67ه قص ، آی .3

 .160ه بقره، آی .4
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الل گروکهس شهده اسهت، ضهآدمس که مشغول ا این« من الحقانق أخفاه ما بَيَّنُوا وَقبل 

کها اسهت، اهلل در دسهت آنکا است، کتهابنمردم را گمراه کرده است، حق در دست آ

 ،تس گذشهت. مهدقرآن مفهوم نيست، قرآن چنان نيسهتاست،  الداللةبگوید: قرآن ظنس

گفهت: توبهه کهرد و چهه کهرد، اگر این آدم به کوش آمد و با قرآن درست راه آمد، نمس

ن اشهتباه ه کنهد کهه مهویسد به آن کسانس که کسهتند، متوجهبگوید و بن« بَيَّنُوا وَ»خير 

 کردم.

اذا تاب و لهم یصهلح، »املا « عَلَيْهِمْ أَتُوبُ فَأُولتِ َ بَيَّنُوا وَ أَْغلَحُوا وَ تابُوا الَّذینَ إاِلَّ»

قدر إال بعضًا ملا  میتوب عليه أنعلس نفسه  یطرد فليس اهلل تعالس نیبيل و لماذا اغلح 

 «.طبعًا التوبة

 تَرِدَ  لَنْ وَ النَّارِ مِنَ اْلأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِي ْلمُنافِقينَا إِنَّ» .146ه آینساء، ه دیگر سوره آی

« تهابُوا الَّهذینَ» 2،«تهابُوا الَّهذینَ إاِلَّ»، «خهرةیهوم اآل ال یهوم الهدنيا و أبدًا ال» 1«نَصيرًا لَهُمْ

منهافقين ه منافقين باشند، ملحدین باشند، مشرکين باشند، کافرین باشند، شمينه، شمينه

لَحُوا وَ»کهافس اسهت  خيهر. « تهابُوا. »«عهن نفهاقهم»یعنهس « تابُوا الَّذینَ إاِلَّ»است.  « أَغهْ

، تها کهه کردنهد کهایسعوضس که شدنهد، نفاا کایکایس که ایراد کردند، حرفگمراکس

لَحُوا وَ»جها نفهاا کهردیم ما اشتباه کردیم، ما این :جا که ممان است بگویندآن  وَ أَغهْ

سهلبس کهه گنهاه را ه ایرابس. جنبه سلبس داریم، یم جنبه ما یم جنب «بِاللَّهِ اعْتَصَمُوا

 نور ایراد کند. ،ایرابس که به جای آن تاریاسه سلا کند و جنب

 دینَهُمْ أَْخلَصُوا وَ بِاللَّهِ اعْتَصَمُوا وَ» :ایرابسه و جنب« أَْغلَحُوا وَ تابُوا» :سلبسه جنب

المرحلهة اولهس، المرحلهة  المربعهةالتوبهة  هفهس کهذ تنتق  کلمهة ال إلهه إلّها اهلل» .«لِلَّهِ

رانها ال ، ثهملثانيهًا مهن ذی قبهلما افسدوا  «أَْغلَحُوا وَ»اولالً  «تابُوا الَّذینَ إاِلَّ»ة: سلبيال

مُوا وَیراب اال اول اعتصهام بهه جهالهت بهود، اعتصهام بهه شهيطان بهود، « بِاللَّههِ اعْتَصهَ

وا وَ» بهود.بهاهلل ناعتصام به غفلهت بهود یها اعتصهام   ؛«طهاعتهم»یعنهس « دیهنَهُمْ أَْخلَصهُ

و عصهس  تعالس و قد عطاء الشيطان فيما ربه سبحانه و اذا عصسطاعتهم هلل  أَْخلَصُوا»

 وَ بِاللَّههِ اعْتَصَمُوا وَ أَْغلَحُوا وَ تابُواکنا بعد ما لان  و یطيعإن کان یطيع الرلحمن فيما 

مؤمنين چه کسانس کستند  مهؤمنين کسهانس « اْلمُؤْمِنينَ مَعَ  َفَأُولتِ لِلَّهِ دینَهُمْ أَْخلَصُوا

                                                           

 .145ه نساء، آی .1

 .146ه کمان، آی. 2
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ل ، کفر ناردنهد، گنهاه ناردنهد، اش اوکستند که گناه ناردند که توبه کنند، نفاا ناردند

 کا فرع کستند.کا اغل کستند، اینآن ،تالير سالم بودند، غالح بودند درست بودند

بصشهد در را مسانها نهد گنهاه تداریم کهه وقتهس خداوپس آن روایت جعلس که ما 

کرده بهودم  گوید کاش من گناه شیاد کرده بودم، اگر گناه شیادانا مسالقيامة، این تیوم

طور است پس سر رفت، غلط است. اگر اینمقام من باالتر مس ،بصشيدشیاد مسکم خدا 

یهن اش و انبياء و رسل و معصومين کهاله رفتهه اسهت ا عدول سرِانبياء کاله رفته است، 

 يد.یاست که من در تفسير نقل کردم، مالحظه بفرما ایمصتلقهروایا  

که فسق است،  ثالثهه مرحل ،ثانس عدالت استه اولس عصمت است و مرحله مرحل

 إِنَّ ثُمَّ» :119ه آی )نحل(، 16ه جا که فسق شد باید به طور کلس برطرف شود. سورتا آن

« بَعْهدِ»که دیروش عر  کهردیم « ذلِ َ بَعْدِ مِنْ تابُوا ثُمَّ بِرَهالَةٍ السُّوءَ عَمِلُوا لِلَّذینَ رَبَّ َ

 و کمچنين آیا  دیگر. گيرد و کم بعيد راکم قریا را مس

در باب توبه به طور کلس نق  چنين است که اگر کسس یم گنهاکس را انرهام داد 

ا اگر گناکس کهرد ند و تردید ایمان کند و تمام. امکه متعدلی به غير نيست، این توبه ک

ران اگر آن غير متعدلا موجود است، بهرود عهذرخواکس کنهد، جبه ،که تعدلی به غير است

ده اسههت، غيبههت کههرده اسههت، اگههر ر سههر کسههس شکنههد. مههال کسههس را خههورده اسههت، بهه

ناس باید جبران کند و اگهر اماهان جبهران لاحقواه دربار ،الناسس در کار استحقوا

خيلس باال اسهت و ت. اگر مقام این شص  تانا خيلسجا مطلا دیگری اسنداشت آن

قيامة الابری اگر این شص  شایسهتگس دارد  یوم و مو الخيلس رفيع است بعدخيلس

گویهد او را خداونهد بهه طهرف مس ،دیگری اسهت بصشهيده شهود ظلم بهکه گناه او که 

م الشم بصشم، اگر نبصشس من کرا مس بصشس  اگر ببصشس من کم توبصشس یا نمسمس

ی است که طرف شایسهتگس دارد ااین در شمينه ،ببصشم. این کاله شرعس نيستنيست 

و اش این قبيهل. ایهن یهم  1«حَسَنا ٍ سَياتاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدالُ أُوْلتِ َ»جایس که مصصوغًا آن

 «توبةال شفاعة والمن مراحل » مرحله

 

 ]سؤال[ -

 پهس سهت،ککهم ه اسهت و شنهده ست. اگهر کسهس شههيد نشهدشهدا ني مصصوصِ -

 پيغمبر بزرگوار شنده است.

                                                           

 .70ه فرقان، آی .1
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 ]سؤال[ -

حاال غير انبيهاء، کسهانس کهه حاضهر کسهتند در راه خهدا شههيد شهوند و شههيد  - 

 حسا آن آیه احزاب. بر  نه مقام شهدا را دارند یا  ،نشدند

 یهم مرحلهه. ایهن« ةٌشفاعالشفاعة. التوبة شفيعةٌ، التوبة ولس من االمرحلة الکذه »

. ایمهان اسهت دوم خود ایمان است، خود ایمان باهلل شفيع است، آیها  متعهدده مرحل

ه کند و نسبت به آینده کر قدر مرحلیعنس گناکان گذشته را محو مس ،باهلل شفيع است

مهثالً  ...بيایهد سيلتا احيانًا کم کم  اگر ،بياید سيلتا گذارد که ایمان باالتر باشد نمس

کا ترک کسانس که گناکان بسيار بزرگ را این 1«اْلإِْثمِ كَبانِرَ رْتَنِبُونَیَ الَّذینَ»کسانس که 

شود. کسانس که حسنا  بزرگ را، واجبا  بهزرگ مس هکنند، گناکان کوچم کفارمس

جا بدون توبه، بدون اسهتغفار، بهدون توبهه، در این کوچمدکند، واجبا  را انرام مس

جها جهان مهن را جنابعهالس در فالن ایناههبه حسهاب بدون شفاعت، بدون کي ، فقط 

به احترام  ،بصشمبه سر من شدی من تو را مس ایجا که یم ضربهدر این ،نرا  دادی

اش آیها ، آیها  کا آیا  بعضس آن که کر دو، دو رشته آیا  دارد، منتها این دو رشته

 إِنْ» :يهدفهر  کن است. مثالً تبيينسبعضس آیا ، آیا  فرعس و  ،اغلس است رنيسس و

 2.«نُدْخِْلكُمْ وَ سَياتاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبانِرَ تَرْتَنِبُوا
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