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واكاوی توبه در ادعیه و روایات

سید محمد رضا آقاجانی *

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران

چکیده
که  گناه و بازگشــت به ســوی خداوند متعال اســت  توبه در اصطالح به معنای روی گردانی از 
از نظر شرعی، یک واجب فوری محسوب می شود. دالیل عقلی چندی نیز افزون بر ادله نقلی، 
که عبارت اند از: »وجوب شکر منعم« و »لزوم دفع ضرر«.  برای اثبات وجوب توبه، ذکر شده است 
گناه و پشیمانی از آن است. توبه حقیقی همواره  که موجب توبه می گردد، احساس  اولین سببی 
گفت بهترین توبه  مالزم با این حس ندامت است. سبب دیگر نیز، جبران ضرر است. می توان 
گناهکار در درون خود، پشیمان شود و با  که  در نزد خداوند، »توبه نصوح« است؛ یعنی توبه ای 
گناه خود را تکرار نکند. همچنین نازل ترین نوع آن، توبه از ترس  که  استغفار زبانی تصمیم بگیرد 
جهنم است. از فضائل توبه می توان به محبوبیت نزد خدا، تبدیل سّیئات به حسنات، طول عمر 
و ســعه عیش، مورد قبول و مورد بشــارت بودن در مقابل پروردگار، و باز بودن درب توبه تا آخرین 
کرد. این نوشــتار افزون بر بررسی ادله عقلی توبه، درصدد بررسی شیوه های  لحظات عمر اشــاره 

گناه در ادعیه و روایات رسیده از ائمه معصومین b است. گون توبه و بازگشت از  گونا
گان كلیدی واژ

گناهکار، خدا، انسان، تائب. توبه، 
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مقدمه
گناه و بی راهــه رفتن ها،  کــه در راه تکامل انســان مطرح اســت، انجــام  تی  یکــی از مشــکال
گناه آمیخته اســت و همچنین فلسفه این دنیا  از مســیر تکامل انســان اســت، زیرا سرشت او با 
که  که انسان مختار، توانایی ارتکاب به معاصی را داشته باشد. اما از آن جایی  اقتضا می کند 
رحمت، از صفات خداوند متعال است و سلب آن صفت از ایشان ممکن نیست، نمی توان 
که پروردگار راه و چاره ای برای آن نفس مرتکب، مقّرر نکرده باشد. طبق آموزه های  کرد  تصّور 
کار مقرر فرموده، »توبه« اســت. یکی از مســائل مهم  که خداوند برای بندگان خطا دینی راهی 
کار برای بازگشت به مسیر تکامل انسانی با چگونی بازگشت و موانع  که آن فرد خطا این است 

احتمالی آن آشنا شود.
با توجه به اینکه توبه یک مقوله دینی است، مسلمًا بهترین منبع برای شناخت آن، منابع اصیل 
دینی اســت. از این رو بر آن شــدیم تا به تبین این موضوع، با اســتفاده از قرآن، احادیث و ادعیه 
بپردازیم. مقوله توبه را می توان از دید علوم دیگر از جمله: جامعه شناسی و روان شناسی نیز بررسی 

کرد اما در این پژوهش توبه از نگاه فقهی، آیات و احادیث بررسی شده است.
مفهوم توبه

گناه  گرفته شده و معنای لغتی توبه: اصل واحد در این ماده رجوع از  توبه از ماده )ت و ب( 
که توبه به عبد نســبت داده  گناه اســت، و اما این معنی زمانی اســت  و پشــیمانی بر ارتکاب آن 
که در این صورت با حرف علی  گر توبه را به نسبت به خدای متعال در نظر بگیریم،  می شود. و ا
استعمال می شود، به معنی رجوع همراه استعالء و استیالء می باشد )مصطفوی، 1430: 431/1(.

 توبه را در معنای اصطالحی چنین تعریف می شود:
گناه از آن زمان به بعد است و  توبه به معنای پشیمانی بر معصیت و عزم بر ترک ارتکاب به آن 

کاشف بر عدم پشیمانی است )حسن زاده، 1432: 566(. گر چنین عزمی نداشته باشد  ا
که خواهان رستگاری تمامی بندگان  توبه الزمه رحمت، عطوفت و مغفرت رب متعال است 
که روی برگنداده اند و به همین منظور راهی برای بازگشــت آن ها قرار داده  اســت حتی آن هایی 

است.
دالئل وجوب توبه

الف( دالیل عقلی
1. وجوب شکر منعم

»توبه« متضّمن شــکر منعم اســت، زیرا نافرمانی و ســرپیچی از دســتورات الهی، مصداق بارز 
ناسپاسی و نافرمانی است و بهترین سپاس و شکرگزاری خداوند، انجام دستورات اوست و برای 
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کند. که انسان توبه  بازگشتن به سپاس و شکر خداوند بایسته است 
2. لزوم دفع ضرر

که: »أنها دافعه للضرر الذی هو  کشــف المراد چنین می آورند  حضرت عالمه حســن زاده در 
العقاب او الخوف منه و دفع الضرر واجب« )حسن زاده، 1432: 566(.

ک و عقــاب در بــر خواهد  گنــاه، در ســرای دیگــر بــه دنبــال خــود عذاب هــای دردنا مســّلمًا 
گناه به سوی مسیر تکامل انسانی، و در نهایت رسیدن به  که توبه راه فرار و راه برگشت از  داشت 
که خداوند به رســتگاران داده است. هر شــخص عاقلی، دفع ضرر را از خود  وعده هایی اســت 
ک روز جزا باشد و عذاب هایی  که این ضررها عذاب های غیر قابل ادرا واجب می داند. چه بسا 
که از ســوی  کــه وصــف ابدیــت از ویژگی های بارز آن ها اســت. تنها راه دفع این ضرر توبه اســت 

خداوند قرار داده شده.
وجوب توبه در آیات و روایات

کــه در برابر  خداونــد متعــال پــس از آنکــه در ســوره مبارکه نــور، به زنان مؤمن ســفارش می کند 
نامحرمان خود را بپوشانند و زینت و زیورهای خود را تنها در برابر محارم خود به نمایش بگذارند، 
ُکْم ُتْفِلُحوَن« )نور/31(؛ و ای مؤمنان همگی به 

ّ
َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعَل ُیّ

َ
می فرماید: »َوُتوُبوا ِإَلی اهلَلِّ َجِمیعًا أ

خدا بازگردید تا رستگار شوید.
ن 

َ
ُکْم أ ُصوًحا َعَســی َرُبّ

ّ
ِذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلی اهلَلِّ َتْوَبًة َن

ّ
َها اَل ُیّ

َ
در آیه دیگر خداوند می فرماید: » َیا أ

که  کسانی  ْنَهاُر «)تحریم/8(؛ ای 
َ
اٍت َتْجِری ِمن َتْحِتَها اْل َئاِتُکْم َوُیْدِخَلُکْم َجَنّ َر َعنُکْم َسِیّ ُیَکِفّ

گردید بازگشتی به صدق و اخالص امید است پروردگارتان بدی هایتان  ایمان آورده اید به خدا باز 
که از زیر آن ها جوی ها روان است. را از شما بزداید و شما را به بهشت هایی درآرد 

ْوَبُة  َما الَتّ
ّ
که توبه آن ها پذیرفته می شود می فرماید: »ِإَن کسانی  و در جایی دیگر خداوند در مورد 

ْوَلـِئَك َیُتوُب اهلُل َعَلْیِهْم َوَکاَن اهلُل َعِلیمًا 
ُ
َوَء ِبَجَهاَلٍة ُثَمّ َیُتوُبوَن ِمن َقِریٍب َفأ ِذیَن َیْعَمُلوَن الُسّ

ّ
َعَلی اهلِل ِلَل

َحِکیمًا«)نساء/17(.
که فرمودند: چون  معاویة بن وهب در روایتی از امام صادق A می گوید، از ایشــان شــنیدم 
کند.  بنده توبه نصوح خداوند او را دوســت خواهد داشــت و در دنیا و آخرت بر او پرده پوشــی 
که دو فرشــته موکل  گناهان را  کند؟ فرمودند: هرچه از  کردم: چگونه بر او پرده پوشــی  من عرض 
گناهان او را پنهان  که  کند  او برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به جوارح و اعضای بدن او وحی 
که بر روی شما انجام  گناهانی را  که  کند  کرده وحی  گناه  که در آنجا  کنید و به قطعه های زمین 
گناهی  که هیچ چیز علیه او بر انجام  کنید. پس او خدا وند را آن سان مالقات می کند  داده پنهان 

ازسوی او شهادت نمی دهد )کلینی، 1426: 549/1(.
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ب( دالیل فقهی
مراجع عظام و علمای فقهی توبه را واجب فوری دانسته اند. در این راستا از شیخ بهایی رحمه 

اهلل علیه در شرح اربعین منقول است:
گناهان مانند سم های مضر بدن است، چنانچه بر  شــکی در وجوب فوری توبه نیســت، زیرا 
ک نشود و از بین نرود، همچنین  کند، تا بدنش هال خورنده سم، واجب است در معالجه شتاب 
که در  کاری  گناه  گناه و سرعت در توبه واجب است تا دین اش ضایع نگردد، و  کار ترک  گناه  بر 
که  کند و به وقت دیگری تأخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است،  توبه مسامحه 

گر از یکی سالم بماند به دیگری مبتال خواهد شد )دستغیب، 1387: 395- 396(. ا
انواع توبه

1. توبه حقیقی و مقبول )توبه نصوح(
َر َعْنکْم َسیئاِتکْم َو یْدِخَلکْم  ْن یکّفِ

َ
کْم أ ِذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلی اهلِل َتْوَبًة َنُصوحًا َعسی َرّبُ

َ
یَها اّل

َ
» یا أ

ْنهاُر ...«)تحریم/8(
َ
اٍت َتْجِری ِمْن تحت ها اْل َجّنَ

گفتاری است  که به معنای جستجو از بهترین عمل و بهترین  کلمه »نصوح« از ماده نصح است 
که صاحبش را بهتر و بیشتر سود ببخشد، و دیگر معنایش معنای اخالص است، مانند: »نصحت 
کرد با او دوســتی را )این معنــا در الراغب آمده اســت(. »توبه نصوح« آن  لــه آلــود« یعنی خالص 
که عبد  که صاحبش را از بازگشت به معصیت منصرف می کند یا آن توبه ایست  توبه ای است 
کرده اســت رجوع  که از آن توبه  گناه خالص می کند. پس او به ســوی آنچه  را برای بازگشــت از 

نمی کند. )طباطبایی 1384: 396/19(
گفته است: از امام صادق علیه السالم از قول  که  کافی به استناد از ابی الصباح الکنانی  در 
ُصوًحا«)تحریم/8( پرسیدم. فرمودند: »توبه 

ّ
ِذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلی اهلَلِّ َتْوَبًة َن

ّ
َها اَل ُیّ

َ
خداوند در آیه »َیا أ

گناه باز نمی گردد )کلینی 1426: 548/1(. گناه سپس به آن  می کند بنده از 
گفت: ای  که »معاذ بن جبل  کرده اســت  در الــدر المنثــور از ابــن مردویه از ابن عباس روایت 
که انجام  گناهی  که پشیمان شود عبد از  رسول خدا! توبه نصوح چیست؟ فرمودند: این است 
که شیر  گناه بازگشــت نکند همان طوری  داده اســت و عذر بیاورد به خدا و ســپس به ســوی آن 

دوشیده شده دیگر به پستان برنمی گردد )طباطبایی 1384: 396/19(.
مقدمات توبه حقیقی و مقبول

که باید به آن پرداخت، اولین مورد از مقدمات توبه حقیقی  مسلمًا »توبه نصوح« مقدماتی دارد 
که در اینجا الزم به بررسی اجمالی  و مقبول، لطف خداوند در هدایت انسان به سوی توبه است 

در باب توابیت خدای متعال است.
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کریم یازده مرتبه نام   الف( اولین مورد از مقدمات توبه توابیت خداوند متعال است. در قرآن 
که برای نمونه به آن اشاره می گردد. تّواب آمده است، 

که بنده اش را برای توبه، موفق می کند.  کسی است  1-هو الذی یوّفق عبده للتوبة؛ تواب 
ِحیُم« )توبه/118(؛ اینچنین برداشت می شود  اُب الَرّ َوّ  اهلَل ُهَو الَتّ

ّ
و از آیه »ُثَمّ َتاَب َعَلْیِهْم ِلَیُتوُبوْا ِإَن

که روی آوردن و بازگشت، اول از طرف خداوند است و بعد از آن عبد  که توبه به این معنا است 
کثرت خطا و دوری اش از پروردگار را درک می کند و بعد از آن تائب،  و تائب عظمت پروردگار و 
توبه می کند. پس توبه اول از سمت خداوند است و بعد به سوی خداست. توبه خداوند را »اقاله 
کار می رود، یعنی پس  کرده اند. »اقاله« از اصطالحات فقهی، در معامله به  عــن الذنــوب« معنا 
که طرف معامله، معامله را نادیده می گیرد و عذر طرف دیگر را پذیرفته و معامله را  گرفتن به طوری 
گناهان است. موالی متقیان علی A در دعای  گرفتن  پس می گیرد. در اینجا به معنای نادیده 
ِتی« )مکارم شیرازی، 1390: 

َ
کمیل می فرمایند: »و ُمّنَ َعَلّیَ ِبُحسِن ِاَجاَبِتک َو اِقلِنی َعثَرِتی َو اغِفر َزّل

.)107
که توبه تائب را قبول می کند. کسی است  2- الذی یقبل رجوع العبد الیه؛ او 

 ُهَو ِإَلْیِه 
ّ
ْوِل ال ِإلَه ِإاَل ْوِب َشــدیِد اْلِعقاِب ِذی الَطّ ْنِب َو قاِبِل الَتّ

َّ
که در آیه »غاِفِر الذ  همان طور 

اْلَمصیُر«)غافر/3( اشــاره شــده اســت. در اینجا »تواب« به معنای صیغه مبالغــه در قبول توبه 
که بنده به سوی او برمی گردد  که خداوند تبارک و تعالی، هر زمان  است و بدین منظور است 
و توبــه می کنــد، توبــه او را قبــول می کند، هر چند معصیــت و نافرمانی زیادی از او صادر شــده 
باشد. امام باقر A می فرمایند: »کلما عاد المؤمن باالستغفار و التوبه، عاد اهلل علیه المغفرة، و 
ک ان تقنط المؤمنین من رحمة اهلل«؛  ان اهلل غفور رحیم، یقبل التوبه و یعفو عن السیئات، فایا
که مؤمن با استغفار و توبه به سوی خدا بازمی گردد، خدا با مغفرت و آمرزش به سوی  هر زمان 
که توبه را می پزیرد و ســیئات و بدی ها را  او بازمی گــردد و همانــا خداوند غفور و رحیم اســت، 

که مؤمنین از رحمت الهی ناامید نشوند.«  می بخشد، پس بر تو باد 
که باعث ایجاد انگیزه توبه در شخص  ب( دومین مقدمه یاد قیامت و عذاب های آن است 
عاصــی می گــردد. حضــرت امام خمینی رحمــه اهلل علیه در بــاب توبه چنین می فرماینــد: و آن 
که انســان، متذکِر تأثیر معاصی در روح و تبعات آن در عالم برزخ و  )توبه(، چنان صورت پذیرد 

گردد )خمینی، 1432: 275(. قیامت، از وجه معقول و منقول 
که توبه  کردن در ایام مخصوصه ومبارک است. از این رو  ج( سومین مورد از مقدمات آن، توبه 
کردن ســفارش  که برای دعا  خود نوعی دعا بشــمار می رود، می توان در تمامی ایام و زمان هایی 
شده و مطلوب شمرده شده است را زمان مناسب برای »توبه« محسوب نمود. مانند روز مبارک 
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جمعه، اوقات نیمه شب، سحرگاه و غیره.
کردن در مکان ها و محل های ســفارش شــده  د( چهارمین مورد از مقدمات توبه واقعی، توبه 
نوب ما ال یغفر ااّل بعرفة و المشعر الحرام و لیلة من لیالی 

ّ
است. در روایتی نقل شده: »اّن من الذ

گناهان فقط در این سه موقعیت بخشیده  االحیاء« )غفاری ساروی، 1375: ص 83(؛ برخی از 
می شوند: عرفات مشعر الحرام و شبی از شبهای احیا.

شرایط و آداب توبه حقیقی و مقبول
الف( پشیمانی

 اول مورد از شرایط و آداب توبه حقیقی، »پشیمانی« است. توبه حقیقی باید همراه با پشیمانی 
که خالف میل و رضای  گناه، در نزد خدا باشد  که از جهت زشت بودن آن  باشد. پشیمانی ای 

خداوند است.
گناه ب( عزم بر ترک آن 

که در محضر  گناهی  که خجل باشــد از  کســی  گناه« اســت.   دومین شــرط، »عزم بر ترک آن 
که متوجه شد پرورش دهنده او، او را می بیند، بعد از پشیمانی  خداوند انجام داده است، و زمانی 
کند. امام زین العابدین  گناه می کند تا خداوند متعال را از خود راضی  گناه ســعی بر ترک آن  از 
علیه الســالم در مناجات  ســی و یکم صحیفه ســجادیه، به این مطلب اشــاره دارند: » اللهم إن 
إن یکن الترک لمعصیتک إنابة فأنا أول المنیبین،  یکــن النــدم توبة إلیک فأنا أندم النادمین، و
گر پشــیمانی توبه به  إن یکــن االســتغفار حطــة للذنوب فإنی لک من المســتغفرین«؛ خدایا! ا و
گر ترک نافرمانی تو، بازگشت به سوی تو به  درگاهت محسوب می شود، من از همه پشیمان ترم، و ا
گناهان است،  گر طلب آمرزش سبب ریختن  حساب می آید، من نخستین بازگشت کننده ام، و ا
گهربار  من به درگاه تو از آمرزش خواهانم. و همچنین أمیرالمؤمنین علی علیه الســالم در ســخنان 
خود می فرمایند: »التوبة ندم بالقلب، و استغفار باللسان، وترک بالجوارح، و اضمار عن ال یعود«. 
)شیخ االســالمی، 1385: 176/1(؛ توبه پشــیمانی اســت به دل، و طلب آمرزش اســت به زبان، و 

کردن است به اعضاء، و قصد عدم برگشت به معصیت می باشد. ترک 
ج( جبران ضررها

کردن ضررها« بیان می کند  کبیره، شرط دیگر را »جبران  گناهان  کتاب   آیت اهلل دستغیب در 
گر حق الناس بوده و آن  گناه، حق اهلل بوده است مانند ترک نماز و روزه، آن را بجا آورد و ا گر  که ا
گر نمی شناسد از  گر مرده است به ورثه اش بدهد، ا حق مالی است، آن را به صاحبش برگرداند، ا
کند.  گر حق عرضی اســت، حاللیت بطلبد و طــرف را از خودش راضی  طرفــش صدقه دهد. ا
گر  کنند، دیه بگیرند یا ببخشــند. ا کند تا قصاص  گر حق قصاص یا دیه اســت، خود را تســلیم  ا
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کند  حق حّد باشد، مانند قذف، باید تسلیم صاحب حق شود تا بر او اقامه حد شود، یا عفوش 
)دستغیب، 1387: 387(.

کم  که به آن نزد حا که خداوند حد بر آن ها مقرر نداشته مانند زنا، واجب نیست  گناهانی  اما 
گناه و عزم بر ترک در آینده و سعی در  کند تا بر او حد جاری نماید و همان پشیمانی از  شرع اقرار 
که حدی برایشان معین نشده نیز اط این دست می باشند.  کبیره ای  گناهان  کافی است.  استغفار 
گر در دنیا حد بر او جاری شود در آخرت قطعًا عقابی  گفته نماند ا مانند: استماع غنا و موسیقی. نا
کند، باید در قبولی توبه و سقوط عقاب، بین خوف و رجاء باشد  گر تنها به توبه قناعت  ندارد و ا
)دستغیب، 1387: 387(. و ظاهر آیات و روایات پس از ندامت، استغفار واجب است یعنی از 

کند. خداوند طلب مغفرت و آمرزش 
که بازگشت داده می شود 2. توبه ای 

الف( توبه در هنگام مرگ
َحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل ِإّنِی ُتْبُت اْلَن َو ال 

َ
ی ِإذا َحَضَر أ یئاِت َحّتَ ِذیَن یْعَمُلوَن الّسَ

َ
ْوَبُة ِلّل  »َو َلیَسِت الّتَ

کسانی  ِلیمًا« )نساء/18(؛ و پذیرش توبه، برای 
َ
ْعَتْدنا َلُهْم َعذابًا أ

َ
ولِئک أ

ُ
اٌر أ

َ
کّف ِذیَن یُموُتوَن َو ُهْم 

َ
اّل

گاه می گوید: همانا الن توبه  که مرگ یکی از آنان فرا رسد، آن  کارهای زشت می کنند تا وقتی  که 
کرده ایم. ک مهیا  کافر بمیرند، بلکه برای آنان عذاب دردنا که  کردم، نیست. و نیز برای آنان 

1. توبه در حال اختیار و آزادی ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه با خطر. »...ِإذا َحَضَر 
گناه، توفیق توبه را از انسان می گیرد.  َحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل ِإّنِی ُتْبُت اْلَن ...« )نساء/18(؛ اصرار بر 

َ
أ

گناه است. یئاِت« به معنای تعّدد و تکرار  کلمه »الّسَ کلمه »یْعَمُلوَن« نشانه استمرار و 
2. توبه را نباید به تأخیر انداخت. چون زمان مرگ معلوم نیست و توبه هنگام مرگ، پذیرفته 

َحَدُهُم اْلَمْوُت ...«.
َ
نمی شود. »ِإذا َحَضَر أ

3. هنگام خطر و مرگ، فطرت خداشناسی انسان آشکار می شود. »ِإّنِی ُتْبُت اْلَن«.
کافر مردن و بد عاقبتی، همه اعمال نیک و از جمله توبه را تباه و حبط می کند. »یُموُتوَن َو   .4 

اٌر«. )قرائتی، 1380: 259/2- 260(.
َ

کّف ُهْم 
گناه غیر جاهالنه ب( 

ولِئک یُتوُب اهلُل َعَلیِهْم 
ُ
وَء ِبَجهاَلٍة ُثّمَ یُتوُبوَن ِمْن َقِریٍب َفأ ِذیَن یْعَمُلوَن الّسُ

َ
ْوَبُة َعَلی اهلِل ِلّل َما الّتَ

َ
»ِإّن

که  کسانی است  گمان )پذیرش( توبه بر خدا، برای  کاَن اهلُل َعِلیمًا َحکیمًا« )النساء/17(؛ بی  َو 
کار بد می کنند، ســپس زود توبه می کنند. پس خداوند توبــه آنان را می پذیرد و  از روی جهالــت 

خداوند، دانا و حکیم است.
کند، توبه  گناه  گناهی را انجام دهد و به قصد توبه  که  کسی  با توجه به آیه فوق، می توان فهمید 
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آن شخص پذیرفته نمی شود.
آثار و فضائل توبه

الف (محبوبیت نزد خدا
کنندگان را  اِبین و ُیِحّبُ الُمَطهرین« )آل عمران/222(، همانا خداوند توبه  ّوَ  اهلَل ُیِحّبُ الّتَ

َ
»ِإّن

دوست دارد.
گناه به حسنه ب ( تبدیل 

 َمن َتاَب َو َءاَمَن َو َعِمَل َعَماًل َصاِلحًا 
َ

اَب َیوِم الِقَیاَمه َو یخلد ِفیه ُمَهانًا * ِإاّل
َ

»ُیَضاُعف َلُه الَعذ
َکاَن اهلُل َغُفــورًا َرِحیمًا«)فرقــان/69 و 70(؛ روز قیامت  ولِئــَک ُیبــدل اهلل َســِیئاِتِهم َحَســنات َو 

ُ
َفأ

کنند و ایمان  که توبه  عذابش دوچندان شــود و درآن با ســر شکستگی جاودانه ماند * مگر آنان 
کار شایســته انجام دهند، خداوند بدی هایشــان را به نیکی تبدیل می کند و خداوند  بیاورند و 

بسیار آمرزنده و مهربان است.
ج( سبب طول عمر و سعه عیش و رفاه است

َعُکم َمَتاعًا َحَسنًا ِإَلی أَجٍل ُمَسّمًی...«)هود/3(؛ طلب آمرزش  ُکم ُثّمَ ُتوُبوا ُیَمّتِ »و أن اسَتغِفُروا َرّبَ
کند از  گر به ســوی او توبه نمودید، شــما را برخــوردار  که ا کنیــد از پــروردگار و به ســوی او برگردید، 

که برای شما مقرر ساخته است. برخورداری نیک تا آخر عمرهایی 
د( توبه مورد قبول و بشارت خداوند است

کریم فرموده است:  کرده است. خداوند در قرآن  و خداوند تبارک و تعالی قبول توبه را تضمین 
کسی  ئاِت َو َیْعَلُم ما َتْفَعُلوَن«)شوری/25(؛ و او  ِیّ ْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َیْعُفوا َعِن الَسّ ذی َیْقَبُل الَتّ

ّ
»َو ُهَو اَل

که انجام می دهید می داند. کاری  گناهان را می بخشد و  که توبه را از بندگانش می پذیرد و  است 
گناهی انجام دهم برای من  گر  گفت: آیا ا  aکه شــخصی به رســول اهلل و در روایت اســت 
کنم چه؟ پیامبرa  فرمودند:  گر توبه  گفت: ا نوشته می شود؟ پیامبرa فرمودند: بله، شخص 
کنم چه؟ پیامبرa فرمودند: )دوباره(  گناه  گر بازگردم و  گفت: ا گناه محو می شود، شخص  آن 
گناه محو می شود، پرسش و  کنم چه؟ فرمودند: آن  گر توبه  گفت: ا نوشته می شود. شخص دوباره 
گناه محو می شود؟ فرمودند: همانا خداوند  کی  گفت: تا  پاسخ ادامه داشت تا اینکه آن شخص 
از مغفرت و آمرزش ملول و خســته نمی شــود تا اینکه تو از استغفار خســته شوی )نجیب، 1430: 

.)150/1
ه( باب توبه تا آخرین دم باز است

گفــت مــا به مکــه می رفتیــم و همــراه ما شــیخی بود  کــه  روایــت نمــوده از معاویــه بــن وهــب 
خداپرســت. لکن مذهب شــیعه را فرا نگرفته بود و در راه نماز را تمام می خواند )مانند مذهب 
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که همراهش بود مذهب شــیعه داشت. آن شیخ بیمار شد  ســنی عمل می نمود.( و برادرزاده اش 
کاش مذهب شیعه را به عموی خود پیشنهاد می کردی، شاید خدا  گفتم  و من به برادرزاده اش 
که وضع خوبی  گفتند: بگذارید این شــیخ به حال خود بمیرد  او را نجات دهد. همه همراهان 
که مردم پس از رسول خدا  گفت عموجان به راستی  دارد. برادرزاده اش تاب نیاورد و به عمویش 
همه مرتد شده اند به جز چند نفر و علی بن ابیطالب A مانند خود رسول خدا حق اطاعت 
گفت: من  کشید، ناله ای زد و  داشــت و پس از رســول خدا، حق اطاعت از او بود. آن شــیخ آهی 
هم بر همین عقیده ام و جانش بر آمد و شــرف یاب امام صادق A شــدیم. علی بن سری این 
گزارش به امام صادق A داد. امام صادقA در پاسخ به او فرمودند: او مردی است از اهالی 
گفت: چگونه آن مرد بهشتی است و حال آنکه از مذهب شیعه هیچ  بهشت برین. علی بن سری 
زمان سابقه نداشته است جز در همان ساعت مرگش. امام صادق A فرمودند: دیگر از او چه 

گند به بهشت درآمده است )کلینی، 1426: 551/1(. می خواهید، به خدا سو 
موانع توبه

که مانع انجام توبه و بازگشتن به سوی خداوند متعال می شود، می توان به موارد ذیل  از عواملی 
اشاره نمود:

که رسول  کمال است، چنان  که مانع تعالی و پیشرفت و مانع رسیدن انسان به  1. هوای نفس 
َک نفُسَک اّلتی بیَن َجْنَبْیک« )مجلسی، 1383:  خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: »أعدی عُدِوّ

که در درون خودت است. 64/70(؛ سخت ترین دشمنان تو نفس توست 
کتــاب در آخرت  گنــاه می شــوند، به مکافــات رفتار خــود و حســاب و  کــه مرتکــب  کســانی 
نمی اندیشــند. بی شــک تبعیت از هواهای نفســانی مانع بهره مندی آنان از رحمت نعمات و 

فیوضات الهی می گردند.
2. آرزوهــای طوالنــی؛ آرزوهــای طول و دراز آن ها انســان را خیال پرداز بار می آورد و به انســان 
که در پیش دارد  که لحظاتی به تفکر صحیح بپردازد و به راه دور و دراز و سختی  اجازه نمی دهد 
اِد، َو ُطوِل  ِة الَزّ

ّ
که امیر مؤمنان علی علیه الســالم در باره آن می فرماید: »آِه ِمْن ِقَل بیاندیشــد؛ راهی 

کمی توشــه و درازی  ــَفِر، َو َعِظیِم اْلَمْوِرِد« )شــریف الرضی، 1390: 454(؛ آه از  ِریِق، َو ُبْعِد الَسّ الَطّ
کتب و تحقیق های دیگر موانع دیگری را نیز برای توبه بر  راه و دوری سفر و سختی منزلگاه. در 

شمرده اند، از جمله: غفلت از مرگ، استدراج، غرور و ... .
نتیجه

هرچند خداوند منان، در سراسر آیات قرآنکریم اشارات و دستورهایی درمورد تقوا، خودسازی، 
یاد خدا و دوری از شیطان... برای تکامل انسان و رسیدن به سعادت ابدی و زندگی جاودانه به 
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مؤمنان داده است، اما از سوی دیگر بخاطر زندگی انسان در دنیای مادی و وجود دشمنانی چون 
گاه پرده بر روی افکار انسان انداخته شده و در پی تبعیت از  نفس اماره، جهالت، شهوات،... 
که  گناه و معاصی زمینه شکســت و بدبختی او فراهم میشــود. در این زمان است  آنها و ارتکاب 
گشــوده و  خداوند حکیم برای نجات و رهایی، درب توبه و اســتغفار را به روی بندگان خویش 
آنها را به پشیمانی و طلب بخشش دعوت میکند تا راه برای برگشت انسان فریب خورده باز باشد 
کند. خداوند با توجه  و با امید به رحمت الهی بار دیگر برای رشــد و تعالی روح خویش ســعی 
بــه معنای صفــت توابیت خود، به دنبال پیروزی تمام بندگان اســت، و خدای تعالی بنده اش 
گر چنین نبود بــاب توبه را باز  را بــرای رجــوع بــه خودش از میان بالهــا و مصائب موفق می کند. ا
گر  که باشــد. ا گناهان در هر اندازه  کس باز اســت و برای همه  نمی ســاخت. و باب توبه بر همه 
که عقل و شرع و منابع  گردید باید خود را نجات دهد زیرا  گناه مبتال  کرده بنده ای به  خدایی نا
دینی ما بر آن حکم می کنند، و برای اینکه توفیق توبه و رسیدن به ثمرات پر برکت توبه برسیم باید 

از مظهر حق متعال، استعانت بطلبیم.
كتابنامه 

کریم. *قرآن 
*نهج البالغه، شــریف الرضی، محمد بن حســین، )1390 ه.ش(، ترجمه محمد دشــتی، قم: 

علویون، چ یازدهم.
* صحیفه سجادیه، ترجمه حسین استادولی، )1388 ش(، قم: الهادی، چ سوم.

1. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، )1375 ش(، آیین بندگی و نیایش )ترجمه عدة الداعی(، 
قم: بنیاد معارف اسالمی، چ اول، ج 1.

2. امام موسوی خمینی )ره(، سید روح اهلل، )1376 ش(، چهل حدیث، تهران: موسسه حفظ 
ونشر آثار امام خمینی )ره(.

کشف المراد )فی شرح تجرید االعتقاد(، قم: موسسه النشر  3. حسن زاده، حسن، )1432 ق(، 
االسالمی، چ سیزدهم، ج 1.
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