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 گناه است و پذیرنده توبه...  یهستایش خداوند را که آمرزند

 نعمت... معبودی به حق نیست جز او و بازگشت به سوی اوست...حبشدید العقاب است و صا

شود... او که با رمحتش موسی و قومش از دست گوید باش، و میستایش خمصوص اهلل است، آنکه می
 فرعون جنات یافتند...

 اد...با رمحت خود یونس را جنات د وستایش از آن اهلل است... او که هنگام دعای نوح، هبرتین جمیب بود 

ها به یعقوب باز  و پاک و منزه است آنکه زیان را از یعقوب دور ساخت و یوسف را پس از سال
 گرداند...

دهم که حممد، مهتا است... و گواهی میجز اهلل که واحد و بی تدهم که معبودی به حق نیسو گواهی می
 اران او باد تا هنگامی که ذاکران  بنده و پیامرب اوست... درود و سالم خداوند بر وی و بر اهل بیت و ی

 او کنند... رفتار یاد  نیک

 اما بعد:

 هایی است از سوی توبه کنندگان...نوشتهها خاطرات و دلاین

 اند...که گناهکاران بسیاری از آن عربت گرفته

 شهوات شدند و در یهو جوانان و دخرتانی که بازیچ ساالنخاطراتی است از سوی بزرگساالن و کهن
 ها فرو رفتند...لذت

 آنچه گذشته و رفته و به فراموشی سپرده شده... یهها خاطراتی است دربار این

 اعمال نوشته شده و ثبت گردیده... یهاما در نام
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*  *  * 

و اعرتافات آنانی که به سوی خداوند بازگشتند و به او امید  ،ها خاطرات توبه کنندگان استآری این
 بستند...

 ها گوناگون...ها بسیار است و شهوتی که فریبندهدر دوران

 اند...های بسیاری لغزیده و بسیاری مرتکب گناهان و معاصی شدهای که گامدر زمانه

 امیان و نریومندی شیطان... در دوران ضعف  

 ها خاطرات کسانی است که به این سخن موال عزوجل امیان دارند:این

 1چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ 

 «...مهربان یهخرب ده که منم آمرزندبه بندگامن »

 مهچنانکه به این سخن خداوند نیز امیان دارد که:

 2چىئ ی  ی  ی ی چ 

 «...و اینکه عذاب من، عذابی است دردناک»

*  *  * 

 شود...کنندگان شاد میتوبه یهاین داستان کسانی است که دانستند خداوند از توب

 و با وجود نیاز شدیدی که به او دارند... نیاز است...با وجود آنکه از آنان بی

 آنان شاد نشود، حال آن که خود فرموده است: یهچرا خداوند از توب

آمرزم... پس از من آمرزش خبواهید تا گناهان را می  یهکنید و من مهای بندگامن؛ مشا شب و روز گناه می»
 «مشا را مورد مغفرت قرار دهم...

                                                           

 ۹۴حجر:  1
 ۰۵حجر:  2
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 وسلم ـ آنان را چننی مورد خطاب قرار داده که: و پیامربش ـ صلی اهلل علیه

گسرتاند تا گناهکار  روز توبه کند... و دست خود را بر روز مهانا خداوند دست خود را بر شب می»
 «...گسرتاند تا گناهکار  شب توبه کند... تا آنکه خورشید از مغرب طلوع کندمی

*  *  * 

 ما... یهکنند  یهخنستنی توب

 رگوار...پریی است بز 

گذشته و بدنش سست شده و سوی دیدگانش رفته... داستان   واراکنون پس از آنکه عمری از این بزرگ
 کند...هایش را برای ما بازگو میجوانی

 شنومی...تبوک را از خود او می یهنشینیم و داستان ختلف او از غزو نزد کعب بن مالک ـ رضی اهلل عنه ـ می

 ای بود که خود پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در آن حضور داشت...تبوک آخرین غزوه یهغزو 

رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به مردم دستور حرکت داد و از آنان خواست خود را برای جنگیدن آماده  
 کنند...

 تن رسید... آوری کرد تا آنکه تعداد نریوها به سی هزارجمهز کردن آن لشکر را مجع یهمهچننی از آنان هزین

 درختان پرمثر بود... یهنشسنت در زیر سای تها و لذزمان با رسیدن میوههنگام نربد هم

 و دمشنی قوی که در انتظارشان بود... ،راه آن هم در گرمای شدید و دوری  

 شد...تعداد مسلمانان بسیار بود و نام افراد شرکت کننده در این غزوه ثبت منی

 کند:نی روایت شده ـ داستان خود را چننی نقل میکعب ـ چنانکه در صحیح

تر در هبرتین وضعیت بودم... دو َمرَکب هتیه کرده بودم خود را برای جهاد از هر وقت دیگر آماده
 یافتم...می

 ها متایل داشتم...درختان و میوه یهسخت به سای ،در این حال
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 لم ـ برای حرکت در فردای آن روز آماده شد...در مهنی حال بودم تا آنکه پیامرب ـ صلی اهلل علیه وس

 شوم...خرم و به آنان ملحق میروم و جهاز خود را میبا خود گفتم: فردا به بازار می

 کاری برامی پیش آمد و بازگشتم...،  فردا به بازار رفتم 

 امی پیش آمد...باز کاری بر  اما شوم...گردم و ان شاءاهلل به آنان ملحق میبا خود گفتم فردا باز می

و مهینطور امروز و فردا کردم تا آنکه روزها گذشت و از مهراهی با رسول  ،گردمباز با خود گفتم فردا باز می
 خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ ختلف ورزیدم...

کسی در مدینه   ،زدم اما جز منافقان یا کسانی که معذور بودندرفتم و در مدینه قدم میدر بازارها راه می
 نبود...

*  *  * 

 آری کعب در مدینه ماند و از رفنت به جهاد ختلف ورزید...

 هزار تن از یارانش رفتند تا به تبوک رسیدند...اما رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ و سی

اصحابش نگریست اما یکی از یارانش که اهل بیعت عقبه بود را در  یههنگامی که به آجنا رسید در چهر 
 «کعب بن مالک چه کرد؟!»ن نیافت... پس از مهراهانش پرسید: میان آنا

 مردی گفت: یا رسول اهلل دو عبا و نظر به راست و چپش وی را از مهراهی با مشا بازداشت!

 معاذ گفت: چه سخن زشتی گفتی... ای پیامرب خدا جز نیکی از او چیزی سراغ ندارمی...

 نگفت...پس رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ چیزی 

*  *  * 

 گوید:کعب می
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تبوک به پایان رسید و پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در حال بازگشت به مدینه بود،  یههنگامی که کار غزو 
رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  یهاز مؤاخذخود را بسیار غمگنی شدم و با خود می گفتم: چگونه فردا 

 جستم...ام یاری و مدد میات دهم؟ و از دانایان خانوادهجن

 گویی جنات خنواهم یافت...مهنی که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به مدینه رسید دانستم که جز با راست

پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ وارد مدینه شد، و از مسجد آغاز منوده دو رکعت مناز گزارد و سپس برای 
 دیدار با مردم نشست...

شان آمده معذرت خواسته و سوگند لف کنندگان که هشتاد و چند نفر بودند، خدمتبازماندگان و خت
خوردند. پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ ظاهر امرشان را پذیرفت و برایشان آمرزش طلب خواست و اسرار 

 شان را به خداوند متعال واگذاشت...هنان

ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نگاهی به وی انداخت تا آنکه کعب بن مالک آمد و بر وی سالم گفت... پیامرب 
 و تبسمی از روی خشم منود و سپس گفت: بیا...

 کعب به سوی او رفت و در برابرش نشست...

 «چه چیز باعث شد ختلف کنی؟ مگر برای خود مرکب خنریده بودی؟»پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

 گفت: آری...

 «ورزی؟پس چه باعث شد ختلف »فرمود: 

داشتم با دامن که اگر در مقابل غری مشا از مردم روی زمنی قرار میکعب گفت: ای رسول خدا... من می
 توانستم با عذر از قهرش جنات یامب... فصاحتی که دارم می

ولی خبدا اگر امروز برای مشا دروغی بگومی تا از من راضی شوید زود است که خداوند مشا را بر من 
 ... خشمگنی سازد

و اگر برای مشا سخن راست بگومی که مشا را بر من خشمگنی سازد امیدوارم که عاقبت نیک را از سوی 
 خداوند دریامب... 
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 خبدا قسم عذری نداشتم... خبدا هرگز چننی قوی و توامنند نبودم، چنانچه این حلظه که از مشا ختلف کردم...

 سپس سکوت کرد...

 یه وسلم ـ رو به یارانش کرد و فرمود:آنگاه رسول خدا ـ صلی اهلل عل

 «...قضاوت کندات ز تا خداوند دربارهاما این به مشا راست گفت... برخی»

کعب پای کشان از نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بریون آمد، در حالی که غمگنی و ناراحت بود 
 اش چه حکمی مناید...دانست خداوند دربارهو منی

 منودند و گفتند: او را سرزنشدیدند، چند تن از آنان در پی او رفتند و قومش که چننی 

وری... عاجز شدی که سوگند خبدا در گذشته ندیدمی که مرتکب گناهی شده باشی... تو شاعر و سخن
حضور پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بیاوری؟ فقط کافی بود که استغفار ه مانند ختلف کنندگان عذری ب

  ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ سبب حمو گناهت شود!رسول اهلل

جایی کشید که نزدیک بود به حضور رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ه سخت مالمتم کردند، و کار ب
 برگشته خود را دروغ گو سازم... سپس پرسیدم که آیا کس دیگری هم مانند من راست گفته است؟ 

اند، و پیامرب صلی اهلل علیه وسلم سخنی را که بتو گفت برای گفتند بلی دو نفر هم مانند تو راست گفته
 آهنا نیز فرمود... 

 اند... گفتم آنان کیانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن ربیع العمری و هالل ابن امیه واقفی

شد به آهنا اقتداء  کعب گفت: برای من نام دو انسان صاحل را آوردند که در بدر حضور یافته بودند و می
 د و آهنا را اسوه قرار داد...کر 

 کنم...گردم و خودم را دروغگو منیگفتم: به خدا برمنی

*  *  * 

 نشنی شد...پس کعب رفت در حالی که شکسته و غمگنی و افسرده بود... و خانه

 و دو یارش منع کرد... کعبمدتی نگذشت که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ مردم را از سخن گفنت با  
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 گوید:یکعب م

رفتم و کسی با من مردم از ما دوری اختیار منودند، و روش مردم هم در برابر ما تغیری یافت... به بازار می
 گفت...سخن منی

 شناختند...ما را منی اگرفتند گویمردم ما را نادیده می

 شناختیم...حتی دیوارها انگار آن دیوارهایی نبودند که ما می

 شناختیم...نی نبود که میزمنی نیز انگار آن زمی

سر بردند و حتی سر خود را از خانه ه های خویش نشستند و در حالت گریه این مدت را برفقامی در خانه
 آوردند و مانند راهبان مشغول عبادت بودند... بریون منی

ا مناز هشدم و در مسجد با مسلمانبودم... از خانه بریون می ترو چاالک ترجوانولی من از آهنا 
 کرد... کردم، در حالیکه کسی با من صحبت منیخواندم و در بازارها گشت و گذار میمی

گفتم که گفتم و با خود میآمدم و با او سالم میو در مسجد نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 ری؟ های پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در پاسخ سالم حرکت خواهد منود یا خآیا لب

شدم، نگاهم کردم چون به مناز مشغول میشان مناز خوانده و دزدکی به ایشان نگاه میسپس در نزدیک
 گردانید...شدم روی خود را میشان میکرد و چون من متوجهمی

*  *  * 

 گذشت... درد در پی درد...روزهای کعب مهینطور می

 شناختند...و حتی امرا و پادشاهان او را می ،ودترین شعرا باو از بزرگان قوم خود و بلکه از بلیغ

 شد و آرزوی دیدار او را داشتند...اشعار او نزد بزرگان خوانده می

 کرد!گفت و حتی نگاهش منیاما امروز... در مدینه... در میان قومش کسی با او سخن منی

 تا اینکه در اوج سختی و غربت... در معرض امتحانی دیگر قرار گرفت...
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پرسید: چه کسی مرا به گشت که مردی نصرانی را دید که از شام آمده بود و از مردم میوزی در بازار میر 
 برد؟نزد کعب بن مالک می

 ان را به او داد!س  ای از سوی پادشاه غَ مردم به کعب اشاره کردند... آن مرد نزد کعب آمد و نامه

 ! اما پادشاه چه با او چه کاری دارد؟بودسان هم مهم پس خرب او به شام هم رسیده و قضیه برای پادشاه غ

 کعب نامه را گشود... منت نامه چننی بود:

 اما بعد... ای کعب بن مالک... به من خرب رسیده که دوستت با تو جفا منوده و تو را طرد کرده...

 مهدردی کنیم...خداوند تو را به سرزمنی خواری و زبونی نگذاشته؛ به ما بپیوند تا با تو مواسات و 

اند... این نیز هنگامی که نامه را خواند با خود گفت: انا هلل و انا الیه راجعون! اهل کفر بر من طمع آورده
 ی امتحانات است...از مجله

 سپس نامه را در تنور انداخت و آن را سوزاند و به تطمیع پادشاه توجه نکرد...

 کردند...نشینی خود دعوت میاو را به بزرگداشت و همآری... دربار پادشاهان بر وی گشوده شد که 

 نگریستند...ای عبوس به وی میدر حالی که اهل مدینه او را از خود رانده بودند و مهه با چهره

 دادند...کرد و پاسخ سالمش را منیسالم می

 گرفت...پرسید و جواب منیمی

 یطان در سست کردن او ناتوان ماند...ها به کافران توجهی نکرد و شاین این یهاما با مه

 نامه را در آتش انداخت و سوزاند...

*  *  * 

 روزها در پی هم گذشت و یک ماه کامل به پایان رسید و کعب در مهان وضعیت بود... 

 شد...تر میتنهایی و تنگنا به او فشار آورده بود و روز به روز عرصه بر وی تنگ

 شد...کرد و نه حکمی از طریق وحی نازل میوی حکمی می یهسلم ـ دربار نه پیامرب ـ صلی اهلل علیه و 
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*  *  * 

 به مهنی صورت گذشت...چهل روز 

اش را  ای از سوی پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به نزد کعب آمد و در خانهدر این هنگام فرستاده
 کوبید...

رجی رخ داده، اما فرستاده به او گفت: پیامرب ـ صلی کعب از خانه بریون آمد و چه بسا شاد بود که شاید ف
 اهلل علیه وسلم ـ دستور داده از زنت دوری کنی...

 شان دهم؟گفت: طالق

 گفت: نه... اما از او دوری کن و با او نزدیکی مکن...

 ...ات برو تا خداوند در این مورد داوری کندکعب نزد مهسرش رفت و گفت: نزد خانواده

 ای را با مهنی دستور به نزد دو دوست کعب فرستاد...مرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرستادهمهینطور پیا

مهسر هالل بن امیة نزد پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ آمد و گفت: ای پیامرب خدا... هالل بن امیة 
 دهی خدمتش کنم؟پریمردی ضعیف است... اجازه می

 نکند...فرمود: آری... اما با تو نزدیکی 

گفت: ای پیامرب خدا... به خدا قسم به هیچ چیز میلی ندارد... افسرده است و از روزی که اینطور شده 
 کند...شب و روز گریه می

*  *  * 

گذشت و دوری گزیدن مسلمانان چنان بر کعب شدید شد که به امیان خود روزهای سخت از پی هم می
 شک کرد...

 گفتند...او سخن منی گفت و بابا مسلمانان سخن می

 داد...گفت و سالمش را پاسخ منیبر رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ سالم می
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 به کجا برود؟ با چه کسی مشورت کند؟!

 گوید:خود کعب می

مردم در نزدم  ترین  حمبوبهنگامی که بال بر من طول کشید، رفتم و از دیوار باغ ابوقتاده که پسر عمومی و از 
 ال رفتم و بر وی سالم کردم... بود، با

 خبدا قسم که جواب سالمم را نداد... 

 دانی که من خدا و رسولش را دوست می دارم؟خدا سوگند آیا میه به او گفتم: ای ابوقتاده تو را ب

 چیزی نگفت... 

 سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم، ولی باز هم سکوت منود... 

 باز سوگندش دادم... 

 و رسولش داناترند... گفت: خدا

 داند او مومن است یا نه!عمویش که حمبوبرتین مردم نزدش بود شنید! که منی کعب این پاسخ را از پسر

 نتوانست آنچه را شنیده بود حتمل کند... چشمانش پر اشک شد... از باغ بریون آمد و به خانه رفت...

 او بنشیند و نه دوستی که مونسش شود... اش انداخت... نه مهسری که بانگاهی به دیوارهای خانه

از روزی که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ دیگران را از گفتگوی با آنان هنی کرده بود، پنجاه روز 
 گذشت...می

*  *  * 

 تا آنکه...

آنان بر پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نازل  یهدر پنجامهنی شب... هنگام یک سوم آخر شب، پذیرش توب
 شد...

 ام سلمه ـ رضی اهلل عنها ـ گفت: ای پیامرب خدا... آیا کعب را بشارت ندهیم؟
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 ...«توانید شب را خبوابیدشوند و منیدر این صورت مردم اینجا مجع می»فرمود: 

 ها آگاه منود...آن یههنگامی که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ مناز صبح را خواند مردم را از پذیرش توب

 م برای بشارت به نزد آنان شتافتند...مرد

 گوید:کعب می

ما صحبت منود که  یهها خواندم.. در مهان حالی که خداوند دربار من مناز صبح را بر پشت یکی از بام
 اش بر من تنگ شده بود...فراخی یهوجودم بر من گران آمده بود و زمنی با مه

و پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بر من مناز نگزارد یا وفات   کرد که مبریمهیچ چیز بیش از این غمگینم منی
ام مناز کند و من برای مهیشه نزد مردم مطرود مبامن... هیچکس با من سخن نگوید و کسی بر جنازه

 نگزارد...

 گفت:در مهنی حال صدای فریاد کسی را از کوه سلع شنیدم که می

 ای کعب بن مالک مژده بده!

 دانستم که از سوی خداوند فرجی رخ داده...به سجده رفتم و 

مردی سوار بر اسب به نزدم آمد تا بشارمت دهد و مردی از روی کوه با صدای بلند این بشارت را به من 
 تر بود!رساند... و صدا از اسب سریع

... به خدا دهنده به نزدم آمد لباسم را از تن در آوردم و به عنوان مژدگانی به او دادم هنگامی که آن ندا
 سوگند لباسی دیگر جز آن نداشتم، پس لباسی دیگر را قرض گرفتم و پوشیدم...

سپس نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ رفتم و مردم در این هنگام دسته دسته برای تربیک به نزد من 
 ات از سوی خداوند، مبارکت باد...گفتند: پذیرش توبهآمدند و به من می

ایشان از شادی  یهم و بر پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ سالم گفتم، در حالی که چهر وارد مسجد شد
 شد...ای از ماه میاش مهانند تکهشد چهرهدرخشید... ایشان هنگامی که خوشحال میمی

 به من گفت: شاد باش به هبرتین روزت از هنگامی که مادرت تو را به دنیا آورده...
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 ذیرش توبه[ از سوی مشاست یا از سوی خداوند؟گفتم: ]آیا این پ

 ما را تالوت کرد... یهفرمود: خری؛ از سوی خداوند... سپس آیات پذیرش توب

 در مقابل او نشستم و گفتم:

 خواهم مامل را برای خدا و پیامربش صدقه دهم...ام پذیرفته شده میای رسول خدا! برای آنکه توبه

 دار که این برایت هبرت است... فرمود: قسمتی از مالت را نگه

ام این است که تا ام مرا جنات داد... بنابراین از کمال توبهگفتم: ای رسول خدا! خداوند به سبب راستی
 ام جز راست نگومی...زنده

*  *  * 

کعب و دو یارش را پذیرفت و در این باره آیاتی را نازل منود که تا امروز تالوت   یهآری... خداوند توب
 شود:می

ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ى ى ائ ائ  ەئ   ەئ وئ  وئۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ 

 3چٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ  ڦ

به یقنی اهلل بر پیامرب و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پریوی کردند ببخشود پس از آنکه »
ای از آنان منحرف شود، باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان های دستهده بود که دلچیزی منان

آنان به تعویق  یه( و ]نیز[ بر آن سه تن که بر جای مانده بودند ]و قبول توب۱۱۱مهربان و رحیم است )
آمدند و دانستند که پناهی  اش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگفراخی یهافتاد[ تا آجنا که زمنی با مه

پذیر تردید اهلل مهان توبهاز اهلل جز به سوی او نیست پس ]اهلل[ به آنان ]توفیق[ توبه داد تا توبه کنند؛ بی
 «مهربان است

                                                           

 ۱۱۱-۱۱۱توبه:  3
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*  *  * 

های آنان را آمرزد، بلکه بدیشود که نه تنها گناهان آنان را میکنندگان شاد میتوبه یهخداوند چنان از توب
 فرماید:کند... خداوند متعال میبه نیکی تبدیل می نیز

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ  ٿ چ 

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 4چڃ  ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 

به حق  خوانند و کسی را که اهلل ]خونش را[ حرام کرده است جزو کسانی که با اهلل معبودی دیگر منی»
( برای او در روز ۸۱کنند و هر کس اینها را اجنام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد )کشند و زنا منیمنی

( مگر کسی که توبه کند و امیان آورد ۸۴ماند )شود و پیوسته در آن خوار میقیامت عذاب دو چندان می
مهربان  یهکند و اهلل مهواره آمرزندها تبدیل میهایشان را به نیکیو کار شایسته کند پس اهلل بدی

 «...است

و خباری روایت کرده که حکیم بن حزام ـ رضی اهلل عنه ـ به نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ آمد و  
دادم از مجله صدقه و آزاد کردن گفت: ای رسول خدا... کارهایی که در جاهلیت به قصد عبادت اجنام می

 رامی اجری دارد؟رحم، آیا ب یهبرده و صل

ات پذیرفته شده در حالی اسالم آوردی که کارهای نیک گذشته»رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...است

 اهلل اکرب!

های دوران جاهلیت نیز پس از توبه شود... نیکیها تبدیل میها به بدیشود و نیکیگناهان خبشیده می
 ماَند؟!چه میماند... دیگر برای صاحبش باقی می

*  *  * 

                                                           

 ۱۵-۸۱فرقان:  4
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 پذیر مهربان... کسی که رمحتش مهه چیز را در بر گرفته...اوست توبه

 اما... رمحت او به نیکوکاران نزدیک است... کسانی که اگر تذکر داده شوند، یادآور گردند...

  چرا که مشکل اصلی خود گناه نیست، بلکه مشکل و مصیبت بزرگ این است که انسان به گناه عادت
 کند و خطر آن را دست کم گرید و توبه نکند...

 خداوند نسبت به بندگانش مهربان است...

 تر است...رمحتش از خشمش سریع

 تر از عقوبتش...و مغفرتش پیش

 تر است...به خدا قسم که او برای بندگانش از پدران و مادرانشان مهربان

 و کودکان کفار را آوردند و در جایی مجع کردند... در صحیحنی آمده که پس از پایان نربد با هوازن، زنان

در این هنگام پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ متوجه زنی از اسریان شد که فرزند خود را از دست داده و 
 ...بودخود  یهسراسیمه در جستجوی جگرگوش

 سراسیمه بود و حواسش به خود نبود...

 نگریست...به آنان می گشت...خوارگان می در میان کودکان و شری

خود بفشارد و او را ببوید، حتی اگر به قیمت  یهآرزویش فقط این بود که فرزند را در آغوش گرید و به سین
 شد...جانش متام می

 در مهنی حال، ناگهان فرزند را یافت...

و دلش به با یافنت فرزند اشک مادر خشکید و دوباره به حال طبیعی برگشت... او را در آغوش گرفت 
 هایش سوخت... او را به آغوش فشرد و بوسید و سینه را در دهان کودک گذاشت...نوزاد گرسنه و گریه

 کرد...پیامرب مهربان دلسوز این صحنه را، و حال مادر را نظاره می
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نظر  بینید؟ بهاین زن را می»هنگامی که مصیبت مادر و حال دردناک او را دید رو به یارانش کرد و فرمود: 
مشا ممکن است فرزندش را در آتش اندازد؟ یعنی اگر آتشی بیفروزمی و به او بگوییم فرزندش را در آتش 

 «بیندازد، آیا راضی به اجنام چننی کاری خواهد شد؟

قلبش  یهصحابه تعجب کردند؛ چگونه ممکن است او را در آتش اندازد... فرزندی که جگرگوشه و عصار 
بوسدش و صورتش را چننی کاری کند؟ او که فرزند را اینگونه در آغوش گرفته و میتواند است... چطور می

 تواند چننی کاری کند؟شود... چطور میهای خود میبا اشک

 اندازد ای رسول خدا...گفتند: نه... به خدا سوگند او را در آتش منی

تر از این مادر نسبت به ندگانش مهربانبه خدا سوگند که اهلل بر ب»پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...فرزندش است

*  *  * 

 تر از پدر و مادر است...آری... پروردگار نسبت به ما مهربان

 اوست که توبه را بر مهگان عرضه منوده... یهبه سبب رمحت گسرتد

 هر چه آن بنده مرتکب شرک و کفر شده باشد و هر چه طغیان بورزد و سرکشی کند...

 توبه در برابرش باز است... هم رمحت خداوند بر وی عرضه شده است و در  باز 

آن پری ساخلورده را ببنی که با بدنی فرسوده و پشتی قوز کرده به خدمت پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ 
 آمد، در حالی که ایشان نزد اصحاب خود نشسته بود...

هایی کشان کشان به نزد یش بر چشمانش افتاده بود با گامپری که به عصای خود تکیه کرده بود و ابروها
 رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ آمد و با صدایی آمیخته با درد گفت: 

 گناهان را اجنام داده باشد و هیچ معصیتی را رها نکرده باشد...  یهای پیامرب خدا... اگر مردی مه

وری که اگر گناهانش را میان اهل زمنی تقسیم کنند مهه هیچ گناه کوچک و بزرگی را ترک نگفته باشد به ط
 هالک شوند...
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 تواند توبه کند؟آیا او می

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ چشمانش را به او دوخت...

ها و دردها چیزی از او باقی نگذاشته اش کرده بود و شهوتها شکستهپریی قوزکرده و نگران که گذر سال
 بود...

 «ای؟آیا اسالم آورده»ه او فرمود: سپس خطاب ب

 ی اهلل هستی...نکه تو فرستادهدهم که معبودی به حق جز اهلل نیست و ایگفت: من گواهی می

 ،ها را ترک کن... و در مقابلکارهای نیک اجنام بده و بدی»پس پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...تبدیل خواهد کردآن ]گناهان[ را برایت به نیکی  یهخداوند مه

 هامی؟کاریها و زشتپری گفت: حتی خیانت

 فرمود: آری...

 آن پری از شادی فریاد زد: اهلل اکرب... اهلل اکرب... اهلل اکرب!

 5ها پنهان شد...گفت تا از دیدهو مهچنان تکبری می

*  *  * 

 نویسد:می« توبه کنندگان»ابن قدامه در کتاب خود 

 ران موسی علیه السالم دچار خشکسالی شدند...اسرائیل در دو بنی

 مردم به نزد موسی آمدند و گفتند: ای کلیم اهلل... نزد خداوند برامیان دعا کن تا باران نصیب ما کند...

خداوندا... باران خود را بر ما نازل کن و رمحتت را بر ما فرو »موسی ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «کودکان شریخواره و حیوانات و پریان رحم کن...  ریزان... ما را به سبب

 تر!ابرتر شد و خورشید، داغاما آمسان بی

                                                           

 صحیح است. گوید: بر اساس شرط  گوید: سند آن خوب و قوی است. ابن حجر میبه روایت طربانی و بزار. منذری می 5
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 موسی باز گفت: خداوندا بارامنان ده...

ای است که چهل سال با گناهان با خداوند فرمود: چگونه به مشا باران عطا کنم در حالی که میان مشا بنده
 ام...تان برود چرا که به سبب او باران را از مشا داشتها او از میانکند؟ میان مردم ندا ده تمن مبارزه می

گناهکار... ای آنکه چهل سال با گناه به جنگ   یهموسی در میان قوم خود چننی فریاد زد: ای بند
 امی...ای... از میان ما برو که به سبب تو از باران منع شدهخداوند رفته

خود نگریست... ندید کسی از میان مجع بریون رود و دانست خودش گناهکار به راست و چپ   یهآن بند
 گناهکار است...  یهمهان بند

شان شوم و اگر میاناسرائیل رسوا میبنی یهمه میان   ،پس با خود گفت: اگر از میان این مهه مردم بریون روم
 شوند... مبامن به سبب من از باران حمروم می

 ..پس سرافکنده شد و اشک رخیت.

اش فرو برد و بر کارهای گذشته پشیمان شد و گفت: خداوندا... سرور من... چهل سر خود را در جامه
 ام... مرا بپذیر...سال معصیت تو منودم و تو به من مهلت دادی... اکنون مطیع به درگاه تو آمده

 کرد...و مهچنان به درگاه خداوند ناله و زاری می

ها آب دیگ یهبود که ابری سفید آشکار شد و چنان بارید که گویا از دهان هنوز دعایش به پایان نرسیده
 رخیت...فرو می

موسی در شگفت شد و گفت: خداوندا... به ما باران عطا منودی در حالی که هیچکس از میان ما بریون 
 نرفت!

 مشا باران عطا کردم!خداوند فرمود: ای موسی، به سبب مهان کسی که باران را از مشا منع کرده بودم، به 

 مطیع را نشامن بده... یهموسی گفت: خدایا این بند

 کرد رسوایش نکردم... اکنون که اطاعتم منوده رسوایش کنم؟خداوند فرمود: من در حالی که معصیتم می

*  *  * 
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امرزد در اش را نیآری... خداوند او را مورد مغفرت خود قرار داد... و چرا آن خداوند عزیز و رحیم بنده
 حالی که خود فرموده است:

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ    ڭڭ ۇ   ۇ  ۆ     ۆ     چ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی   

ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب     خب مب ىب  

ڤ ڤ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڃ ڃ چ  ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ

چچ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 6چڑ

اید از رمحت اهلل نومید مشوید؛ در حقیقت اهلل روی روا داشتهبگو ای بندگان من که بر خویشنت زیاده»
عذاب در رسد و ( و پیش از آنکه مشا را ۰۵مهربان است ) یهآمرزد که او خود آمرزندگناهان را می  یهمه

( و پیش از آنکه به طور ناگهانی و ۰۹دیگر یاری نشوید به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید )
زنید مشا را عذاب دررسد، نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان به سوی مشا در حالی که حدس منی
و ریغا بر آنچه در حضور اهلل کوتاهی ورزیدم ( تا آنکه ]مبادا[ کسی بگوید د۰۰نازل شده پریوی کنید )

کرد مسلما از پرهیزگاران بودم ( یا بگوید اگر اهلل هدایتم می۰۸کنندگان بودم ) تردید من از ریشخندبی
های من ( آری نشانه۰۱شدم )( یا چون عذاب را ببیند بگوید کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می۰۱)

( و روز قیامت کسانی را  ۰۴کذیب کردی و تکرب ورزیدی و از ]مجله[ کافران شدی )بر تو آمد و آهنا را ت
( و اهلل کسانی را که تقوا ۸۵بینی آیا جای سرکشان در جهنم نیست؟ )اند رو سیاه میکه بر اهلل دروغ بسته

رسد و منیدهد؛ عذاب به آنان شان بوده جنات میرستگاری یهاند به ]پاس[ کارهایی که مایپیشه کرده
 «...غمگنی خنواهند گردید

                                                           

 ۰۵-۸۱زمر:  6
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و نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: خداوند متعال 
 فرماید: می

ای فرزند آدم... تو هر گاه مرا دعا کردی و به من امید داشتی تو را با هر گناهی که داشتی خبشیدم و »
 چقدر باشد[...دهم ]که گناهانت امهیت منی

تو را خواهم خبشید و برامی  ،ای فرزند آدم اگر گناهانت به ابرهای آمسان رسد سپس از من آمرزش خبواهی
 مهم نیست...

زمنی به نزدم آیی سپس در حالی با من روبرو شوی که چیزی را برامی  ای فرزند آدم اگر با گناهانی به نزدیکی  
 «یکی زمنی به سوی تو خواهم آمد...شریک نیاورده باشی با مغفرتی به نزد

*  *  * 

 آری... خداوند با مغفرتی به نزدیکی زمنی به نزدش خواهد آمد...

بیند اما در عقوبت او تعجیل اش را میاش چننی است که معصیت بندهو از رمحت خداوند در حق بنده
 کند...منی

 ها او را مبتال سازد تا او را به سوی خود بازها و ناخوشیها و دردها و مصیبتبلکه ممکن است با بیماری
 گرداند...

 و اینگونه بنده با دعا درهای آمسان را بکوبد و خواهان کشف بال و رفع زیان شود...

تر کارتر باشد و بیشرت به سوی خداوند بازگردد، رمحت خداوند نیز به او نزدیکهر چه بنده ترساتر و توبه
 تر...رتدهخواهد بود و فضلش بر وی گس

 خداوند دعای او را خواهد پذیرفت و درد و بال را از او دور خواهد ساخت...

خداوند را بشناس تا او نیز  ،در رفاه و گشایش»ترمذی روایت کرده که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...در هنگام سختی تو را بشناسد
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شناختم... خواند میهنگامی که در دانشگاه درس میکنم... او را هیچ وقت آن جوان را فراموش منی
جوانی بود زیبا چهره و خوش اندام... گویا لربیز از جوانی و سالمتی بود... اما او نیز مهانند دیگر جوانان 

 بود...

 ام با او مدتی قطع شد...پس از آنکه فارغ التحصیل شد رابطه

نپرس چرا!  ...توامن پیشت بیامیر او روم و گفت: من منیتا آنکه روزی با من متاس گرفت و خواست به دیدا
 گفت...ها را با صدایی غمناک میفهمی... اینوقتی بیایی خودت می

 اش را به من داد...آدرس خانه

 در زدم... برادر کوچکش در را باز کرد... سپس وارد اتاقش شدم...

دستگاهی که برای راه رفنت به پایش وصل بود  ت سفیدی دراز کشیده بود... عصایی کنار او بود وروی خت
 و مقداری دارو...

از خودش چیزی منانده بود جز بدنی ضعیف که بر ختت افتاده بود... خیلی سعی کرد برای سالم گفنت با 
 من بلند شود اما نتوانست...

 ام را بگریم...کردم جلوی گریهکنار سرش نشستم... سعی می

ات چیست؟ مگر از دانشکده فارغ التحصیل یمار هستی... اما بیماریگفتم: ببخش خرب نداشتم ب
 ای بسازی و ماشنی خبری؟نشدی؟ قرار نبود ازدواج کنی و برای خودت خانه

 گفت: بله... اما اتفاقی افتاد که اصال توقعش را نداشتم...

لی نداشتم مگر چند ماه قبل فارغ التحصیل شدم و کار خوبی گریم آمد... روزها گذشت و هیچ مشک
 آمد...سردردی که گاه به سراغم می

ها رفتم... پزشک بعد از معاینه تا اینکه یک روز سردردم خیلی شدید شد... به یکی از بیمارستان
 هایی برامی نوشت و سپس از سرم عکس گرفت...آزمایش

 گفت: ال حول وال قوة إال باهلل!کرد زیر لب میها را که زیر و رو میعکس
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 ها کمک خواست...س با چند تن از پزشکان مطرح گرفت و از آنسپ

کردند و ها را بررسی کردند... با هم انگلیسی صحبت میها و عکسآزمایش یهها آمدند و با هم نتیجآن
 کردند...در مهنی حال گاه به من نگاه می

گفتم چیزی . با خودم مینزدیک به یک ساعت گذشت و من در مهان حال بودم... حامل خیلی بد نبود..
 شود!چشمی که استفاده کنم مهه چیز متام می یهنیست... یکی دو تا قرص مسکن که خبورم و چند قطر 

 ناگهان یکی از پزشکان نزدم آمد و گفت:

ها مشا مبتال به نوعی تومور مغزی هستی که دارد با ها و عکسآزمایش یهگوش کن... بر اساس نتیج
آورد... هر حلظه ممکن است های چشمت فشار میکند و االن دارد از داخل به رگیسرعت زیادی رشد م

های چشمی شود که منجر به نابینا شدن مشا خواهد شد... فشارش زیاد شود و باعث منفجر شدن رگ
 شوی و... خواهی مرد...ریزی مغزی میبعد از آن دچار خون

ار تومور شدم؟ آن هم توی این سن؟ پناه بر خدا! زده فریاد زدم: چی؟؟ چطور؟ کی؟ چطور دچوحشت
 سرطان؟...

های الزم کنیم و آزمایشات میگفت: بله... یک تومور است و باید سریع معاجله شوی... امشب بسرتی
آورمی و دوباره را کامل خواهیم کرد و فردا صبح قسمتی از مججمه را برخواهیم داشت و تومور را بریون می

 یم بست...مججمه را خواه

 عمل جراحی را به من داد تا آن را امضا کنم... اما قبول نکردم و بریون آمدم... یهنامبعد موافقت

کردم که کجا بروم؟ به خانه برگردم یا به بیمارستان؟ بعد از کمی رخیتم به این فکر میدر حالی که اشک می
 فکر کردم تصمیم گرفتم به بیمارستان دیگری بروم...

برداری از مججمه، مهان چیزی را به من گفتند که دکرت قبلی گفته بود و از من آزمایش و عکس بعد از
 سریع مورد عمل قرار بگریم... ندخواست

 این بار شوک کمرتی به من وارد شد... به پدرم زنگ زدم و او به بیمارستان آمد...

 سید...من تر  یهرنگ پرید یهپدرم هفتاد سال سن دارد... با دیدن چهر 
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ها نشان از وجود توموری در سرم دارد و برم... آزمایشدانی مدتی است از سردرد رنج میگفتم: پدر می
 باید به سرعت عمل شوم...

پدرم با شنیدن این خرب گفت: ال حول و ال قوة إال باهلل! نتوانست حتمل کند و به زمنی نشست و با خود 
 فرستیم...پس تو را پیش برادرت به آمریکا میگفت: انا هلل وانا الیه راجعون... می

هایی را که چند سال پیش برای برادر بزرگرتم که او نیز برای سرطان حتت این حرف را زد در حالی که سختی
 آورد...معاجله بود، به یاد می

ها کرد... یادم هست که آخر شبکرد تلفنی با برادرم صحبت مییادم هست پدرم در حالی که گریه می
 کرد...برایش دعا می

مریند... برادرم دید که پسرانش در برابر او میایش روان بود و میکردم که اشک بر گونهبه پدرم نگاه می
رانندگی کشته شد و برادر بزرگم در آمریکا با مرگ دست و پنجه نرم  یهخالد دو سال قبل در یک حادث

 معلوم نبود... کرد و من نیز در آغاز راهی بودم که آخرشمی

 به آمریکا رفتم..

 های الزم را به سرعت اجنام دادند...در بیمارستان آزمایش

صبح مرا به اتاق عمل بردند... پزشک سرم را تراشید و بعد از بیهوشی پوست سرم را به شکل دایره برید و 
 ...آوردمججمه را اره کرد و تومور را بریون 

مغزی شدم... پزشک که  یهرفت تا آنکه ناگهان دچار سکتیعمل دو ساعت به صورت طبیعی پیش م
دچار اسرتس شده بود اشتباهی خبشی از مغزم را حرکت داد که به سبب آن خبش چپ بدمن دچار فلج 

 شد...

 را در جایش قرار داد سرم را خبیه کرد... مججمهعمل را اجنام داد و  یهپزشک که چننی دید به سرعت بقی

 های ویژه بردند...به خبش مراقبتپس از آن من را 

 شدم...  مشکلبعد از عمل به مدت پنج ساعت در بیهوشی کامل بودم... سپس در پای چپم دچار 
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 ام را شکافتند و عملم کردند...سریع مرا به اتاق عمل بردند و سینه

تا آنکه ناگهان دچار ام مستقر بود... های ویژه برگرداندند... چهار ساعت وضع عمومیباز مرا به مراقبت
ام را شکافتند و عملم  ام شدم... دوباره سریع مرا به اتاق عمل برگرداندند و سینهریزی شدید در ریهخون

 کردند...

های پی در پی و وضعیتی به شدت در حال تغیری و غری پزشکم از وضعیتم به تنگ آمده بود... بیماری
 منتظره که متامی نداشت...

چهار ساعت آرام بود... پزشکم احساس کرد حامل هبرت است... اما ناگهان درجه حرارت وضعیتم بیست و 
هایی را اجنام داد و متوجه شد استخوان مججمه بدمن به شکل وحشتناکی باال رفت... پزشکم سریع بررسی

 دچار التهاب شدید شده است!

 و بر حتت عمل جراحی گذاشتند... ای برداشتندپزشک تیم جراحی را فرا خواند... من را مانند جنازه

 کردم در حالی که هیچ توانی نداشتم...ها نگاه میبه آن

 به باال چشم دوختم و اشکم جاری شد و با حال ناتوانی و تضرع دعا کردم:

 ترین مهربانانی...پروردگارا به من زیانی رسیده و تو مهربان

خواهم و اگر آزمایش است به من ت و مغفرت میای ارحم الرامحنی... اگر این عقوبت است از تو رمح
 صرب بر بال عطا کن و پاداش من را بزرگ گردان...

 ،سپس به یاد مرگ افتادم... به خدا سوگند درد و بالمی شدید شده بود... نریومی رفته بود و فردا خاک قرب
 شد...زیر اندازم می

 شد...ا میهنفسم به مشاره افتاده بود و بدمن به زودی غذای کرم

 ام بلند شوم و حسرمت طوالنی شود...بلغزد و صدای گریه هامیآه و افسوس اگر روز قیامت گام

 وای بر من هنگامی که در برابر کسی بایستم که مرا برای بزرگ و کوچک حماسبه خواهد کرد...
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د، گویا خوابی شونها فراموش میلغزد و آه و حسرت فراوان است و لذتروزی که پای اهل معصیت می
 بیش نبودند...

بعد گریستم... بله گریه کردم و متنای ماندن در دنیا کردم... نه برای آنکه از ماندن در دنیا لذت بربم... 
 ام را با پروردگارم هببود خبشم...نه... فقط برای اینکه رابطه

 ناگهان پزشکم آمد و دستور داد بیهوشم کنند...

 جمه را بریون آوردند و سپس پوست سرم را بدون مججه سر جایش گذاشتند!پوست سرم را برداشتند و مج

 وقتی به هوش آمدم احساس کردم سرم نرم است! گفتم: پس استخوانش کجاست؟

ماند تا ضد عفونی شود... بعد از شش ماه بیا تا آنرا سر پزشکم خیلی خونسرد گفت: استخوانت اینجا می
 جایش بگذارمی!

 ماندم و سپس به ریاض برگشتم...  یک ماه در آمریکا

 سرم را به من برگردانند! یهاالن هم منتظرم که این شش ماه متام شود تا بقی

بردم... فقط مشغول زندگی دنیا بودم و مرگ را به کلی فراموش کرده بودم و قبل از این در غفلت به سر می
 حریص زندگی این دنیا بودم...

 ام...یا آمدهاما امروز انگار از نو به دن

 روزها از پی هم رفتند و توانست راه برود...

 بعد از هفت ماه دوباره به دیدارش رفتم... دیدم شاد است...

 اش را به من داد...کارت دعوت عروسی

 ترین مردم در اجنام اعمال نیک و راهنمایی به سوی خری است...امروزه او از حریص

های دعوی و نیکی به مستمندان و یاری فقریان و چاپ کتابمهینطور دعوت به سوی خدا و کمک در 
 دیگر کارهای خری...
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 اند...هایی که در درون خود حاوی خری و خوبیها و سختیچه بسا حمنت

*  *  * 

 ترین بندگان خداوند هستند...کاران از حمبوبتوبه

 کنندگان را دوست دارد...خداوند خود بیان منوده که توبه

 را که از حد به در روند و ستم ورزند دوست ندارد... اما کسانی

اما پروردگار او را لعنت  ،رسانند در حالی که شاد و خندانندچه بسیارند گناهکارانی که شب را به صبح می
 کند و فرشتگانش از او متنفرند...می

 دیدار اوست! مشتاق   ،کنند و آتشصاحلان علیه او دعا می

 بینایی کامل به او عطا منوده و عقل و فکرش سامل است... خداوند نعمت شنوایی و

 با خداوند برخاسته و از یاران شیطان است... یهاما با معصیت به مبارز 

 ها و گناهان است...کند، و در پی شهوتکند، اما توبه منیگناه می

 کنی؟ها معصیتش میارد و تو با مهان نعمتذگهایش را در اختیار تو میعجیب است... خداوند نعمت

 نشنی...گری بودی... یا بیمار و خانهفرض کن فلج و زمنی

 یا از نعمت شنوایی و بینایی حمروم بودی... در آن صورت هم وضعت مهنی بود؟

*  *  * 

سیار خوش ... نگاهش که کردم دیدم مردی است تقریبا چهل ساله و بوارد اتاق بیماری شدمدر بیمارستان 
 چهره...

 حرکت بود مگر سر و گردن...اما بدنش کامال فلج و بی

 وارد اتاق شدم... ناگهان تلفن اتاق زنگ زد... گفت: شیخ تلفن را قبل از اینکه قطع شود بردار...

 گوشی را برداشتم و به نزدیک گوشش بردم و کمی صرب کردم تا متاسش متام شود...
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 ر...بعد گفت: شیخ گوشی را بگذا

 کنی؟گوشی را گذاشتم... بعد از او پرسیدم: از کی اینطور زندگی می

 کنم...گفت: بیست سال است مهینطور زندگی می

*  *  * 

گذشتم... ناگهان صدای بیماری را شنیدم که کند: از کنار اتاقی در بیمارستان مییکی از دوستان نقل می
 آورد...ای را به درد میوندهنالید که قلب هر شنیکشید و چنان مفریاد می

 تواند...کند برگردد اما منیحرکت است و سعی میگوید: وارد اتاقش شدم و دیدم کامال بیدوستم می

 اش را پرسیدم؛ گفت:از پرستار سبب ناله

 شود...او کامال فلج است... مهینطور دچار مشکل روده است و بعد از هر غذا دچار سوء هاضمه می

 غذای سنگنی به او ندهید... گوشت و برجنش هنید تا دچار مشکل نشود! گفتم: خوب

دهیم؟ به خدا به جز شری که آن هم از طریق لوله از بینی وارد بدنش دانی به او چه میپرستار گفت: می
 دهیم...شود چیز دیگری به او منیمی

 این مهه درد... برای هضم شری...

*  *  * 

 گذشت که دچار فلج کامل بود... نقل کرد که از کنار اتاق بیماری مییکی دیگر از دوستان برامی

زد... وارد اتاقش شدم و دیدم در گذشتند صدا میگوید: آن بیمار کسانی را که از کنار اتاقش میمی
که بر آن قرآنی هناده شده و آن بیمار چند ساعت بود که تنها مهان یک صفحه را   است ایمقابلش ختته

 قرآن را ورق بزند و کسی را هم نیافته بود که به او کمک کند... یهتوانست صفحکرد چون منییتکرار م

 این قرآن را ورق بزنید... لطفا  هنگامی که به او رسیدم به من گفت: ببخشید، 

 صفحه را ورق زدم... خوشحال شد و شروع به خواندن قرآن کرد...
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ریه... در شگفت بودم از حرص او و غفلت ما... از بیماری او و نتوانستم خودم را کنرتل کنم و زدم زیر گ
 تندرستی ما...

*  *  * 

 این بود حال آن بیماران...

 اما تویی که سامل و تندرستی... تویی که از درد و بیماری به دوری...

 ها ترسی نداری...بری و از نقمتها به سر میتویی که در نعمت

هایش پی در پی معصیتش منودی؟ چه آزاری به تو رسانده؟ آیا نعمت ،ابلخدا با تو چه کرده که در مق
 توانی به مشار بیاوری؟آید؟ آیا فضل او را میمنی

 ترسی از فردایی که قرار است در برابرش بایستی؟آیا منی

 ام را بر تو نگسرتاندم؟ام آیا به تو سالمتی ندادم؟ آیا روزیو به تو بگوید: بنده

 ات را سامل نگرداندم؟و شنواییآیا بینایی 

 و تو بگویی: آری...

 معصیتم را کردی؟ چرا خود را در معرض خشم من هنادی؟ ،های خود منو او بگوید: پس چرا با نعمت

 و آن هنگام است که عیوبت در مال عام برمال شود و گناهانت بر تو عرضه شوند...

 چه بدند گناهان... چه شومند... چه خطرناکند...

 آغازش سختی است... وسطش بال و آخرش نابودی...

 و آیا چیزی جز گناه پدرمان آدم را از هبشت بریون راند؟

 و مگر چیزی جز گناه قوم نوح را غرق کرد؟

 و آیا جز گناه باعث هالکت قوم عاد و مثود گردید؟
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اه باعث نابودی قوم یا مگر چیزی به جز گناهان باعث شد سرزمنی قوم لوط بر آنان برعکس شود و جز گن
 شعیب شد؟

 هایی از سجیل فرو ریزد و باعث هالکت فرعون گردید؟یا مگر گناه نبود که باعث شد بر ابرهه سنگ

 فرماید:خداوند متعال می

 ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ

 7چڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڦ ڄ

دمی؛ از آنان کسانی بودند که بر ]سر[ ایشان و هر یک ]از ایشان[ را به سبب گناهش گرفتار ]عذاب[ کر »
ه فریاد ]مرگبار[ آهنا را فرو گرفت و برخی از آنان را کبادی مهراه با شن فرو فرستادمی و از آنان کسانی بودند  

ه بر ایشان ستم کرد بلکه خودشان بر خود ستم کدر زمنی فرو بردمی و بعضی را غرق کردمی و ]این[ اهلل نبود  
 «کردندمی

*  *  * 

 بنابراین تعجب نکن اگر به سبب گناهت در دنیا عقوبت شدی...

 و به سبب آن بیمار شدی یا در فرزندانت دچار آزمایش شدی...

 ات تنگ شد...یا در جتارتت ضرر کردی یا روزی

 یا بال و مصیبتت زیاد شد و دعایت پذیرفته نشد...

 ات گرفتند...سو در حماصره ها از هرهایی پی در پی شدی و سختیو دچار مصیبت

 فرماید:خداوند متعال می

گ گ گ    ڳ ڳڳ  ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڑ ڑ ک  ک ک ک  گچ

 8 چڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ

                                                           

 ۹۵عنکبوت:  7
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ها ]زیسته[اند چگونه بوده است؟ آهنا از اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنآیا در زمنی نگردیده»
]پایدارتری[ در روی زمنی ]از خود باقی گذاشتند[ با این مهه اهلل آنان را به   ایشان نریومندتر ]بوده[ و آثار

 «کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر اهلل محایتگری نداشتند

 پس هر چه زودتر از گناهانت توبه کن...

*  *  * 

امل را به هبشت داشتند و اسرتاحت کها باز میدادند و از حرامصاحلان نفس خود را بر طاعت صرب می
 کردند...موکول می

 کنید توان این کار را نداشتند؟توانستند مرتکب زنا شوند... فکر میها نیز میآن

با ربا بیشرت  توانستند اموال خود را ها لذت بربند... میتوانستند از دیدن حرام و گوش دادن به ترانهمی
 کنند...

 ها شد؟!ند، اما چه چیز مانع آنی این کارها را اجنام دهتوانستند مههمی

 و عذاب  دردناک را داشتند...« محیم»آنان ترس نوشیدن 

 یابد...شود و خشم خداوند شدت میها خریه میترسیدند که چشماز روزی می

 ترسیدند که شر و بالیش فراگری است...از روزی می

*  *  * 

 داشت...و قیام وا می امام امحد بن حنبل نفس خود را بسیار به عبادت و مناز

 کنی؟روز فرزندش عبداهلل بن او گفت: پدرم... کی اسرتاحت می

 گفت: هنگامی که اولنی گام را در هبشت گذاشتم...

*  *  * 

                                                                                                                                                                                     

 ۱۱غافر:  8
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 شود، صرب کند...ها و آزارهایی که در پی توبه متحمل میها یا مسخرهکار باید در برابر مصیبتتوبه

شوند پیامربانند، سپس صاحلان، سپس به ترتیب، کسانی که بیشرت به تال میزیرا بیشرتین کسانی که دچار اب
رسد که پاک و بدون گناه شود که به جایی میاند... و مومن آنچنان دچار ابتال و آزمایش میپیامربان شبیه

 رود...بر روی زمنی راه می

 ند...او شایسته است فریب مجع زیاد کسانی را خنورد که در گناهان افتاده

 شان شهوتشان است...کسانی که شیطان اغوایشان کرده و تنها دملشغولی

 فرماید:خداوند متعال می

 9چۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ 

 «...کنندو اگر از بیشرت کسانی که در زمنی هستند پریوی کنی تو را از راه اهلل گمراه می»

*  *  * 

 ای...ش آفریده شدهای است که برایزندگی  پس از توبه، مهان زندگی

 مهان چیزی است که خداوند تو را برایش آفریده...

ی آن احساس کنی دمشن خدایی و پریو شهوات و افتاده در زندگی چه لذتی دارد اگر در هر حلظه
 حمرمات...

مریاند دهد و تو را میدهد... تو را در صورت بیماری شفا میدر حالی که پروردگارت تو را آب و غذا می
 کند...و دوباره زنده می

 کند...ی او حرکت منیبلکه هر مو از موهای بدنت... و هر ذره از ذرات وجودت جز با اجازه

 شوند...ای صادقانه کند پس از آن تبدیل به سربازی از سربازان این دین میو هر که به سوی خداوند توبه

 شغولی این دین را خواهد داشت...مدارد... و دلکند و از منکر باز میبه معروف امر می

                                                           

 ۱۱۸انعام:  9
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هر گاه یکی از اصحاب پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ دستش را برای بیعت با حممد ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ 
 کرد با این بیعت سربازی شده که باید برای این دین تالش کند...کرد پس از آن احساس میباز می

 کند:روایت می 10ابن اسحاق

یامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در مدینه قدرت یافت، یاران خود را برای دعوت به اسالم، به هنگامی که پ 
 های دور و بر فرستاد...روستاها و دشت

 پس یکی از یاران خود را به وادی نعمان در نزدیکی طائف فرستاد...

دانستند دگی چیزی منینشینی مواجه شد که از زنهنگامی که آن صحابی به نزدشان آمد، با اعراب بادیه
ها را به اسالم دعوت کرد و دین را برایشان توضیح داد... اما آنان مگر شرتها و گوسفندانشان! پس آن

 امهیتی ندادند...

 ی این پیامرب خرب بگرید...یکی از مردانشان به مدینه رفت تا خود درباره

و فریاد زد: فرزند عبداملطلب کجاست؟ فرزند  او سوار بر شرت خود شد تا به مدینه رسید... وارد مدینه شد
 عبداملطلب کجاست؟

 مردی او را به سوی مسجد راهنمایی کرد... اعرابی به مسجد رفت...

در این حال پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با یاران خود نشسته بود که آن اعرابی وارد شد در حالی که 
 موهای سرش را به دو قسمت بافته بود...

 خود را کنار در مسجد نشاند و زانویش را بست و وارد مسجد شد و گفت: شرت

 کدامتان فرزند عبدامللطلب است؟

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: من فرزند عبداملطلبم...

 گفت: حممد؟

 فرمود: آری...
                                                           

 استان را خباری روایت کرده است.اصل این د 10
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بود... از من  هایی خواهم کرد و در پرسشم تند خواهمگفت: ای فرزند عبداملطلب... من از تو پرسش
 ناراحت نشو...

 خواهی بپرس...پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: ناراحت خنواهم شد... هر چه می

 گفت: چه کسی آمسان را بر افراشت؟

 فرمود: اهلل...

 گفت: چه کسی زمنی را گسرتاند؟

 فرمود: اهلل...

 ها را گذاشت؟گفت: چه کسی کوه

 فرمود: اهلل...

پرسم: آیا اهلل تو را به ها را نشاند از تو میکه آمسان را برافراشت و زمنی را گسرتاند و کوهگفت: به آنکس  
 عنوان پیامرب به سوی ما فرستاده؟

 فرمود: آری...

پرسم: آیا اهلل تو را امر منوده که او را عبادت کنیم و به او شریکی نیاورمی و گفت: به خاطر خدا از تو می
 اند دور اندازمی؟درامنان قرار دادهاین شریکانی را که پ

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: آری...

 سپس فرایض اسالم را یکی یکی نام برد و پرسید:

 آیا اهلل تو را دستور داده که پنج مناز بگزارمی؟

 آیا اهلل تو را امر منوده که زکات اموال خود را بدهیم؟

 بگریمی؟آیا اهلل تو را امر منوده که روزه 

 فرمود: آری...و مهینطور فرایض اسالم را مشرد.. و پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در پاسخش می
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 هایش پایان یافت گفت:پس از آنکه پرسش

دهم که معبودی به حق جز اهلل نیست و گواهی من ضمضام بن ثعلبه از بنی بکر بن سعدم و گواهی می
دهم و از آنچه مرا هنی منودی دوری ت... و این فرایض را اجنام میدهم که حممد بنده و پیامرب اوسمی
 تر...کنم... نه بیشرت، نه کممی

 سپس از مسجد بریون شد و به سوی شرتش رفت...

گوید، وارد هنگامی که او رفت، پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ گفت: اگر صاحب دو موی بسته راست می
 هبشت خواهد شد...

 سوی شرتش رفت و پایش را باز کرد و سوار  بر آن به نزد قوم خود رفت...وی سپس به 

قومش نزد او مجع شدند و خنستنی چیزی که خطاب به آنان گفت این بود: چه بد ]خدایانی[ هستند الت 
 و عزی!

 گفتند: دست نگه دار ای ضمضام! از بـََرص و دیوانگی و جذام برتس!

رسانند و نه زیانی... خداوند پیامربی فرستاده و بر وی کتابی نازل  ی میها نه سودگفت: وای بر مشا... آن
دهم که معبودی به حق برید جنات دهد، و من گواهی میکرده تا مشا را از وضعیتی که در آن به سر می

ان ام و امر و هنی او را برایتی اوست... من از پیش او آمدهنیست جز اهلل، و اینکه حممد بنده و فرستاده
 ام...آورده

و مهچنان قوم خود را به اسالم فرا خواند تا آنکه پیش از غروب آفتاب  آن روز، هیچ کافری در قومش 
 نبود...

*  *  * 

 کاران چننی شوری برای نشر دین و یاری مومنان وجود دارد؟آیا امروزه نیز در میان توبه

گناه و منکرات و دعوت به شهوات بودند، اما   کارانی که در جاهلیت خود از سرانچه بسیار بودند توبه
روان شدند... پس از توبه و َصالح و استقامت  بر راه صحیح، برعکس  گذشته که از سران بودند، از دنباله

 تر سواره بودند و اکنون پیاده شدند... پیش



36 
 

 های توبهداستان

 عجیب است! در جاهلیت غول بودند و در اسالم، ملول!

الم و مسلمانان ندارند، نه در راه دعوت و نه در راه اصالح و نه در راه چننی کسانی هیچ سودی برای اس
 آموزش جاهالن یا نصیحت غافالن...

*  *  * 

هر که قدر و مقام پروردگار را در قلب  خود بزرگ دارد، نفس خود را به شدت مورد حماسبه و نکوهش قرار 
 خواهد داد...

 گوید:زید بن ارقم می

 خرید...کرد و با پول آن هر روز غذایی میای داشت که کار میهلل عنه ـ بردهابوبکر صدیق ـ رضی ا

 ای از آن را خورد...شبی برای ابوبکر غذا آورد... ابوبکر لقمه

 کردی؛ امشب چه شد که چیزی نپرسیدی؟ی غذا از من سوال میبرده گفت: هر شب درباره

 ای؟غذا را از کجا آوردهابوبکر گفت: به سبب گرسنگی چیزی نپرسیدم... این 

گذشتم و برایشان کاهنی )پیشگویی( کردم، در حالی که گفت: در دوران جاهلیت از کنار قومی می
 ها نیز وعده دادند که پاداش مرا بدهند...پیشگوی خوبی نیستم! آن

 گذشتم که دیدم عروسی دارند... و این غذا را به من دادند!امروز از نزد آنان می

 فت: ُاف بر تو! نزدیک بود مرا هالک کنی!ابوبکر گ

 آمد...سپس دست خود را به حلقش وارد کرد تا آن غذا را باال بیاورد... اما آن لقمه بریون منی

 آید...به او گفتند: این لقمه جز با آب بریون منی

 آورد تا آنکه آن لقمه بریون آمد...خورد و باال میپس تشت آبی خواست... آب می

 گفتند: خدا تو را رمحت کند! این مهه زجر فقط برای این لقمه؟!  به او
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آوردم... چرا که شنیدم آمد باز هم بریونش میابوبکر صدیق فرمود: اگر برای بریون آمدنش جامن بریون می
 فرمود:پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

و ترسیدم که چیزی از بدمن با این لقمه « تر استهر بدنی که با مال حرام رشد کند آتش به آن شایسته»
 رشد کند...

*  *  * 

 ی نفس کارش عجیب بود...اما شهید حمراب... آن عابد تواب... عمر بن اخلطاب... در حماسبه

 نویسد:می« حلیة األولیاء»صاحب کتاب 

بیت املال مسلمانان  ای روغن در چندین کوزه فرستاد تا آن را بفروشد و درامری عمر در شام برایش حمموله
 قرار دهد...

شد آن را کنار خود رخیت و هر گاه یک کوزه متام میهایشان میها را برای مردم در ظرفعمر کوزه
 انداخت...می

ای خالی را کنار خود یکی از فرزندان عمر که کودکی خردسال بود کنار او نشسته بود و هر گاه عمر کوزه
 گرفت تا از آن یک یا دو قطره روغن بر سرش بچکد!بر روی سر خود می داشت وگذاشت آن را برمیمی

کودک با چهار یا پنج کوزه چننی کرد که عمر ناگهان متوجه او شد و دید که موی آن کودک به سبب آن 
ای؟ کودک گفت: آری... گفت: از کجا؟ گفت: از روغنی  درخشد و زیبا شده! گفت: روغن زدهروغن می

 نده بود...که در کوزه ما

بینم که موی سرت از روغن مسلمانان سری شده بدون آنکه قیمتش را پرداخت کرده عمر گفت: می
 گذارم خداوند برای این روغن مرا حماسبه کند!باشم... به خدا سوگند منی

 سپس او را به دالک سپرد تا سرش را تیغ بزند! آن هم از ترس یکی دو قطره روغن...

*  *  * 

 کار  فروتن...ال آن متقیان  توبهاین بود ح
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اند و هنگام مرگ در زنند در زندگی خود بدخبت و بیچارهها دست و پا میاما کسانی که در شهوت
 حسرت و پریشانی...

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ    ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭچ

 11 چۉ ې

 را انشیهادست[ آنان یسو  به] فرشتگان هک یدیدیم مرگ یهاگرداب در را ارانکستم اشک و»
 ...«دیابییم فرکی نندهک  خوار عذاب به امروز ؛دیده ونری ب را تانیهاجان[ زنندیم بیهن و] اندگشوده

های ویژه شدم... جوانی بیست و پنج ساله یکی از پزشکان برامی تعریف کرد که یک بار وارد اتاق مراقبت
 توجهم را جلب کرد که مبتال به ایدز بود و وضعیتش وخیم بود...

 هایی زد که واضح نبود...با نرمی با او صحبت کردم اما حرف

 ی پسرش پرسیدم...اش متاس گرفتم... مادرش به بیمارستان آمد و از او دربارهبا خانواده

 گفت: حالش خوب بود تا آنکه با آن دخرت آشنا شد...

 خواند؟گفتم: مناز می

 ه کند و به حج برود!!گفت: نه... اما نیت کرده بود که در پایان عمرش توب

 داد...نزدیک آن جوان بیچاره شدم در حالی که داشت جان می

 نزدیک گوشش گفتم: ال اله اال اهلل... بگو ال اهلل اال اهلل...

کرد و اشک از چشمانش سرازیر بود... ی توانش سعی میمتوجه من شد و نگاهم کرد... بیچاره با مهه
 کردم: بگو ال اله اال اهلل...چنان تکرار میشد و من مهاش داشت تریه میچهره

 خوام... آه...به زور شروع به حرف زدن کرد: آه... خیلی درد دارم... مسکن می

 گفتم: بگو ال اله اال اهلل...هامی را بگریم... میتوانستم جلوی اشکمنی

                                                           

 ۴۵انعام:  11
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 هایش را به سختی تکان داد... خوشحال شدم... اما گفت:لب

 توامن...توامن... دوست دخرتم را می خواهم... منییتوامن... منمنی

 مرد... شد... داشت میکرد... ضربان نبضش ضعیف میکرد و پسرش را نگاه میمادرش گریه می

کردم... دستش را گرفتم و دوباره سعی کردم: خواهش نتوانستم خودم را کنرتل کنم... به شدت گریه می
 کنم بگو ال اله اال اهلل...می

 توامن... توامن... منیکرد: منیولی او فقط تکرار می

 زد...به سختی نفس نفس می

 و ناگهان...

 اش کبود شد و مرد... نبضش ایستاد و چهره

 مادرش نتوانست طاقت بیاورد و خود را به روی پسرش انداخت و شروع کرد به ناله و شیون...

 ای دشت؟ی او چه فایدهاما دیگر شیون و غصه

ها... فریب ی... آن جوان به سوی پروردگارش رفت... نه شهوت به او سودی خبشید و نه لذتآر 
اکنون تنها اعمالی که اجنام داده بود در قرب های زیبا... و هماش را خورد... فریب اتوموبیل و لباسجوانی

 ی کارهای خود است... نشنی اوست و در حماصرههم

 ی برایشان نداشت...آنچه به دست آورده بودند سود

*  *  * 

 ماند...خواند و منتظر مناز صبح میساله مقایسه کن که در مسجد قرآن می ۱۸این جوان را با آن جوان 

 ایستاد...گذاشت و در صف مناز میشد قرآن را در جایش میهنگامی که مناز اقامه می

 ناگهان در صف مناز به زمنی افتاد...

 او را به مسجد بردند...
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 ای پیش ما آوردند...گفت: آن پسر را مانند جنازهدکرت جبری که خود آن جوان را معاینه کرده بود می

 توانست یک شرت را از پای درآورد...ی قلبی شدیدی شده بود که میاش کردم... دچار سکتهمعاینه

 کشید...های آخر را میآن پسر در حال جان دادن بود و نفس

 ات دهیم...سعی کردمی او را جن

 پزشک اورژانس را پیش او گذاشتم و خودم برای آوردن برخی جتهیزات رفتم...

وقتی برگشتم دیدم آن جوان دست پزشک را گرفته و پزشک گوش خود را به دهان او نزدیک کرده و آن 
 گوید...پسر دارد چیزهایی در گوش پزشک می

شک را رها کرد و به سختی تالش کرد به دست چند حلظه به این صحنه نگاه کردم... ناگهان دست پز 
راست خود بغلتد و به سختی گفت: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل و آن را تکرار 

کردمی او را جنات دهیم اما قضای شد و ما سعی میکرد... در این حال ضربان او داشت ضعیف میمی
 ذشت...تر از تالش ما بود و درگخداوند قوی

در این حلظه ناگهان پزشک اورژانس کنرتل خود را از دست داد و به شدت گریه کرد تا جایی که نتوانست 
 بایستد و نشست...

بینی؟ اما او مهچنان گریه کنی؟ این اولنی بار نیست که مرگ کسی را میتعجب کردمی... گفتیم چرا گریه می
 کرد...می

 گفت؟ن پسر به تو چه میتر شد از او پرسیدم: آوقتی آرام

کنی فهمید تو پزشک او هستی... به من گفت: دکرت، پزشک گفت: وقتی دید تو داری برای او تالش می
به آن پزشک قلب بگو خودش را خسته نکند... من حتما رفتنی هستم... به خدا االن دارم جایگاه خودم 

 بینم...را در هبشت می

 اهلل اکرب...
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پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 

ٺ ٿ      ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  

 12چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ

فرشتگان بر آنان فرود  ،ردندک یستادگیسپس ااست، پروردگار ما اهلل ه گفتند ک یسانکقت  یدر حق»
در ( ۵۵) دید شاد باشیافته بودیه وعده ک ید و به هبشتیباشن گنیو غم نرتسیدند[ یگو یند ]و میآیم

مشاست و هر چه  یتان خبواهد در ]هبشت[ برایم و هر چه دهلاییا و در آخرت دوستانتان مایدن یزندگ
 «...مهربان یهآمرزند سوى از یاآماده ی  روز ]این است[ ( ۵۱) د داشتید در آجنا خواهیخواستار باش

*  *  * 

 این است تفاوت میان اهل طاعت و اهل معصیت...

 ن هنگام آشکار خواهد شد:تفاوت حقیقی اما ای

ىئ ىئ    ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  جت  حت خت مت ىت چ

 13چيت جث مث ىث يث    حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس

 آن در( ۵۸( و از مهسر و فرزندانش )۵۰( و از مادر و پدرش )۵۹گریزد )روزی که انسان از برادرش می»
هایی درخشان ( در آن روز چهره۵۱) داردیم لمشغو  خود به را او هک است یار ک را آنان از یسک هر روز

( ۹۵هایی است که بر آن غبار نشسته است )( و آن روز چهره۵۴( خندان ]و[ شادانند )۵۱است )
 «...( آنان مهان کافران بدکارند۹۱تاریکی آن را فرو گرفته است )

*  *  * 

ی باز داشتند، پروردگارشان آنان را وعدهها صرب پیشه کردند و آن را از حرام اما کسانی که در برابر شهوت
 هبشتی داده که رودها از زیر درختان آن در جریان است...

                                                           

 ۵۵-۵۱فصلت:  12
 ۵۹-۹۱عبس:  13
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 هبشتی که خداوند به مهمانی مومنان آماده کرده...

 در آن چیزی قرار داده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب انسانی خطور کرده...

 گرید؟آید؟ و چگونه مشتاق آن آرام میخواب می ی آنشگفتا! چگونه به چشم خواهنده

*  *  * 

 مسلم روایت کرده که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود:

 برند...آورند و در یک بار در آتش فرو میگذران ترین اهل جهنم را میخوش»

 ای؟جتربه کردهای؟ آیا لذتی را شود: ای فرزند آدم، آیا هرگز خریی دیدهسپس به او گفته می

 «گوید: نه به خدا سوگند ای پروردگار...می

 های آن را چشیده بود و به اوج لذت دنیا دست یافته بود...آری این مردی بود که در دنیا بزرگرتین نعمت

 های دنیا را از یاد او برد...ی خوشیاما تنها یک غوطه در آتش مهه

د و با مارهای آن روبرو شود و از َزق وم آن بنوشد و در مَحیم شود اگر در َدرَکات آتش سقوط کنپس چه می
 آن فرو رود؟

 یا هنگامی که در آن یاری خبواهد و فریاد زند و در پاسخش گفته شود:

 14چڤ ڤ  ڦ   ڦ چ 

 «...در آن خفه شوید و با من سخن نگویید»

ای که شنیده بود... یا مخری  نهبه خاطر خدا بگویید... در این حال فحشایی که مرتکب شده بود... یا ترا
 که نوشیده یا اموال حرامی که مجع کرده بود به یادش خواهد آمد؟

 هرگز...

 شود:ها گفته میبلکه به آن
                                                           

 ۱۵۱مومنون:  14
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 15چپ پ  ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ       ٿ چ 

 هک راچ. ندکیمن یتفاوت مشا حال به ،یتابیب چه و دینک ییباکیش چه د،یبسوز  بدان و دیشو  وارد آتش به»
 «...دیشو یم داده فرکی دیاردهک خودتان هک ییارهای کبرا تنها

 در ادامه، رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند:

 زنند...آورند و در هبشت یک غوطه میترین اهل هبشت را میو سختی دیده»... 

با دشواری و تنگنایی روبرو  ای؟ آیاای دیدهشود: ای فرزند آدم... آیا هرگز سختیسپس به او گفته می
 ای؟شده

 «ام...گوید: نه پروردگارا به خدا سوگند نه بر من دشواری و تنگنایی گذشته و نه هرگز سختی دیدهمی

 کند...هایی که در دنیا دیده است را فراموش میی سختیآری... تنها با یک غوطه در هبشت، مهه

 دم شود؟گر با حوران آن همشود اگر از رودهای آن بنوشد؟ ا حال چه می

 نشنی شود؟های آن ساکن شود و با پیامربان هماگر در کاخ

 گوید:ی پروردگارش در هبشت نگاه کند در حالی که به آنان میو باالتر از مهه اگر به چهره

 ی پروردگارشان جل جالله نظر کنند...ای اهل هبشت... آیا راضی شدید؟... سپس به چهره

نگام سختی طاعتی که اجنام داده را به یاد خواهد آورد؟ یا بر شهوتی که ترک کرده حسرت آیا در آن ه
 خواهد خورد؟

پذیرد و لباسش کهنه اش پایان منیهرگز! آنان در خوشی و لذتی خواهند بود که مهیشگی است... جوانی
 شود...منی

 خداوند متعال فرموده است:

 16چحس خس مس حص مص جض چ 

                                                           

 ۱۸طور:  15
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 «...ند دارند، و افزون بر آن نزد ما هستدر آن هر چه خبواه»

*  *  * 

 آری... نزد ما بیشرت است...

 ترمذی از ابن عمر ـ رضی اهلل عنهما ـ روایت کرده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود:

ها و های هبشت  خود، و مهسران و خوشیترین  اهل هبشت از نظر مقام و منزلت کسی است که باغپاینی»
 بیند...های خود را ]از بس زیاد هستند[ در طی هزار سال میخدمتکاران و ختت

 ی امور توفیق توبه و بازگشت دهد...خواهم که ما را در مههاز خداوند متعال می

*  *  * 

 ی توبه خواهیم پرداخت:ی مهم دربارهپیش از پایان به بیان چهار مساله

 نخست: یهمسال

 ها واجب است متفاوتند...نگناهانی که توبه از آ

 ها شرک به خداوند است...بزرگرتین  آن

ها اولیا را به خواند و برای از بنی رفنت سختیمانند کسی که برای قضای حاجاتش غری اهلل را به فریاد می
 کند...خواهد یا نزد قربها ایستاده از صاحب قرب برای برطرف ساخنت نیازهایش خواهش مییاری می

 فرماید:د متعال میخداون

ٱ ٻ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  چ

 17چٻ   ٻ     ٻ پ پ پ پ

                                                                                                                                                                                     

 ۵۰ق:  16
 ۰-۸احقاف:  17
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 و دهدیمن پاسخ را او امتیق روز تا هک خواندیم را یسک اهلل یجا به هک سک آن از ترگمراه ستکی و»
 ارکان عبادتشان به و باشند آنان دمشنان گردند حمشور مردم چون و (۰) خربندیب شانیدعا از آهنا

 «...ورزند

*  *  * 

ها و تعویذهای شرک آمیز به خود یا کودکان یا بر خانه و آمیز آویزان کردن مهرهاز دیگر کارهای شرک
 زخم و دیگر بالها است...اتوموبیل برای دفع چشم

 «...رک آورده استای به خود آویزان کند شهر کس متیمه»فرماید: پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

*  *  * 

 مهینطور قسم خوردن به غری خداوند...

بنابراین سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و برکت فالن کس و جان فالنی و جاه و مقام پیامرب و 
 ولی و پدر و مادر، مهه حرام است...

به غری خداوند قسم یاد کند شرک  هر کس»امام امحد روایت کرده که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...ورزیده است

اش چننی است که بگوید: ال اله اال اهلل... چنانکه هر کس سهوا چننی سوگندی را به زبان آورد، کفاره
هر کس سوگند یاد کرد و گفت: قسم به »خباری روایت منوده که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

 «...ید: ال اله اال اهللالت و ُعز ٰی، پس بگو 

*  *  * 

 به کار گرفنت ساحران و کاهنان و فالگریان از بزرگرتین گناهان است...

 اما سحر و جادوگری از بزرگرتین گناهان کبریه است و بلکه ممکن است به حد کفر برسد...

س به نزد کاهن یا هر ک»فرماید: رفنت به نزد ساحر جایز نیست و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...پیشگویی رفت و او را راستگو پنداشت، به آنچه بر حممد نازل شده کفر ورزیده است
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هرکس به نزد پیشگویی رفت و »و در روایت مسلم آمده که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...شودی چیزی از او پرسید منازش تا چهل روز پذیرفته منیدرباره

ها و جمالت یا متاس تلفنی با کسانی که ادعای دانسنت غیب دارند یا های ماهیانه در روزنامهه به فالمراجع
 پرسیدن از آنان نیز مهه حرام است و جایز نیست...

*  *  * 

 آید، ترک مناز است...از بزرگرتین گناهان که حتی جزو کفر به مشار می

 «...میان شخص و کفر و شرک، ترک مناز است»د: فرمایرسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

در آن صورت شود... و اگر تارک مناز را کافر بدانیم معنایش این است که احکام مرتد بر وی اعمال می
خواند، صحیح نیست به او مهسر ]مسلمان[ داده شود و اگر زنی به عقد او در آید در حالی که مناز منی

شود و مهسرش بر وی عقد نکاح مناز را ترک کند نکاحش فسخ میعقدش باطل است، و اگر پس از 
شود چرا که حرام است. و حق وارد شدن اش خورده منیحالل خنواهد بود، و اگر حیوانی ذبح کند، قربانی

برد چرا که حقی در مریاث به مکه را ندارد، و اگر کسی از خویشاوندان مسلمانش مبرید از وی ارث منی
شود و مهراه با مسلمانان ]در مقابر آنان[ شود و بر وی مناز گزارده منیرید غسل و کفن منیندارد و اگر مب

اش اجازه ندارند شود و خانوادهشود و روز قیامت مهراه با کفار حمشور خواهد شد و وارد هبشت منیدفن منی
 ...برایش دعای رمحت و مغفرت کنند، چرا که وی کافر است

*  *  * 

 فرماید:گرتین گناهان پس از شرک و قتل است... خداوند متعال میزنا از بزر 

 18چژ ژ ڑڑ ک   ک   ک ک  گچ

 «...و به زنا نزدیک نشوید، چرا که آن مهواره کاری زشت، و بد راهی است»

                                                           

 ۵۱اسراء:  18



 47    های توبهداستان

 

بند و باری در دوران ما بسیاری از درهای فاحشه باز شده است... خودمنایی زنان و اختالط و جمالت بی
 ی مستهجن...هاو فیلم

 خواهیم خودت ما را بپوشانی و از گناه حمفوظ داری...خداوندا رمحت و لطفت را خواهانیم و از تو می

 های ما را پاک گردان و ما را از فحشا دور ساز و میان ما و گناهان مانع قرار ده...قلب

*  *  * 

 از دیگر گناهان، خوردن مال مردم و رباخواری است...

ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۀ ہ ہ ہ ہ چ

 19چۈ

رها کنید  است مانده یباق ربا از آنچه د،یمؤمن اگر و د؛ینک پروا اهلل از د،یاآورده انمیا هک یسانک یا»
 «دیابرخاسته ،یو  یهفرستاد و اهلل با جنگ به دیبدان د،یردکن( نیچن) اگر( ۱۱۱)

 داوند کافی است...مهنی آیه در بیان زشتی این جنایت نزد خ

ی ]قرارداد ی آن و نویسندهی ربا و دهندهخداوند خورنده»فرماید: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...اندآنان با هم مساوی»و فرمود: « ربوی[ و دو شاهد آن را لعنت منوده

ربا هفتاد و سه باب : »و در مستدرک حاکم با سند صحیح آمده رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود
ترین آن مانند این است که مرد با مادرش ازدواج کند، و بدترین ربا ]بردن[ آبروی مسلمان است که ساده

 «...است

درمهی از ربا که »در مسند امام امحد با سند صحیح آمده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...بار زنا است خورد، بدتر از سی و ششانسان دانسته می

 پس تقوای اهلل را پیشه سازید و اگر مؤمنید آنچه از ربا باقی مانده را ترک کنید...

*  *  * 
                                                           

 ۱۱۱-۱۱۴بقره:  19
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 از دیگر گناهان، نوشیدن مشروبات مست کنده یا استفاده از مواد خمدر است...

ت را از طینة ی مسکرابر خداوند متعال است که نوشنده»فرماید: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
ی اهل عصاره»یا « عرق اهل آتش»گفتند: ای پیامرب خدا؛ طینة اخلبال چیست؟ فرمود: « اخلبال بنوشاند

 «..آتش

هر کس در حالی »و نزد طربانی با سند صحیح روایت است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...رودت به دیدار خداوند میمبرید که معتاد به نوشیدن مخر است مهانند یک بت پرس

های زیادی دارند... بری و عرق و شامپاین و دیگر اند و نامها تنوع بسیاری یافتهی ما مست کنندهدر زمانه
 ها...نام

*  *  * 

 ها است...از دیگر گناهان گوش سپردن به ترانه

ر صحیح خود آورده، فرموده رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در حدیثی که خباری به صورت معلق د
شک از امت من کسانی خواهند بود که زنا و حریر و مخر و آالت موسیقی را حالل خواهند بی»است: 

 «...مشرد

شک در این بی»و نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
. و آن هنگامی خواهد بود که مخر بنوشند و زنان امت فرو رفنت و سنگباران و مسخ رخ خواهد داد..

 «...خوان برگریند و از آالت موسیقی استفاده کنندآوازه

ها آنچه باعث شده این بال در دوران ما بیشرت شود وارد شدن موسیقی در بسیاری از وسایل از مجله ساعت
 است...ها تلفن مهراه ها و اسباب بازی کودکان و کامپیوترها و گوشیو زنگ

 و دیگر گناهان که الزم است اهل آن مورد نصیحت قرار گریند:

 20چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ  چ 

                                                           

 ۱۱۵آل عمران:  20
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 باز ناپسند ارک از و دیدهیم فرمان دهیپسند ارک به ؛دیاشده داریپد مردم یبرا هک دیهست یامت نیهبرت  مشا»
 ...«دیدار یم

 دوم: یهمسال

گوید: ها می، مثال شنیدن حرام توبه کنند، شیطان به آنخواهند از یک گناهبعضی از مردم وقتی می
شوی یا در مورد توانی از این گناه توبه کنی در حالی که گناه دیگری مثل کشیدن سیگار را مرتکب میمنی

 ی گناهان را یک جا ترک کنی یا اینکه خودت را خسته نکنی...مناز سهل انگار هستی... یا باید مهه

ی خود را دارد و مثال ممکن است انسان از زنا توبه کند، لی است... چرا که هر گناه توبهاما این تصور باط
 دهد...با وجود آنکه گناهان دیگری را اجنام می

 ی گناهان تالش کند...اما شایسته است که برای توبه از مهه

ی او نیست و بنده وبهی از آن به معنی باطل شدن تی یک گناه پس از توبهبدان که مرتکب شدن دوباره
تر ی گناه نباید مایوس شود و به گناهان باز گردد، بلکه دوباره هر چه سریعدر صورت مرتکب شدن دوباره

 توبه کند...

ای نیست که گناهی را بنده»از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با سند صحیح روایت است که فرمود: 
دو رکعت مناز خبواند، سپس از خداوند آمرزش خبواهد، مگر آنکه  اجنام دهد سپس برخیزد و وضو بگرید و

 سپس این آیه را تالوت فرمود که:«... خداوند او را مورد آمرزش قرار خواهد داد

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڤ ڦچ

 21چچ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ

 گناهانشان یبرا و آورندیم ادی به را اهلل ،دارند روا ستم خود بر ای نندک یزشت ارک چون هک آنان و»
 هک] دانندیم هکآن با اندشده بکمرت آنچه بر و آمرزدیم را گناهان اهلل جز یسک چه و خواهندیم آمرزش

 «...نندکیمن یپافشار [ است گناه

 سوم: یهمسال
                                                           

 ۱۵۰آل عمران:  21
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 توبه پنج شرط دارد:

 خنست: دست کشیدن فوری از آن گناه...

 دوم: پشیمانی از اجنام گناه...

 ی آن گناه...جدی برای عدم اجنام دوباره سوم: عزم

ها )در صورتی که آن گناه چهارم: بازگرداندن حق کسانی که به آنان ستم شده یا طلب حاللیت از آن
 مربوط به حقوق دیگران باشد(...

ی داند کپنجم: اینکه توبه در وقت مهلت باشد... بنابراین توبه در هنگام مرگ پذیرفته نیست، و انسان منی
 شود...رسد... مهینطور توبه هنگام طلوع خورشید از مغرب )پیش از قیامت( پذیرفته منیمرگش فرا می

 پایانی: یهمسال

 ترین عوامل پایداری بر توبه، ترک کردن جایی است که انسان در آن مرتکب گناه شده است...از مهم

 کنند...ند یا او را به اجنام گناه تشویق میانداز مهینطور دوری از دوستانی که انسان را به یاد گناه می

گناهان آلوده بود تا جایی که نود و نه تن در صحیحنی داستان مردی روایت شده که دستانش به خون بی
 را کشت...

ی او را خواهد پذیرفت؟ او کسی است که  سپس خواست توبه کند... اما شک کرد... آیا خداوند توبه
 ها را از هم پاشیده...زنان را بیوه کرده... خانهکودکان را یتیم کرده... 

 ی داناترین اهل آن سرزمنی پرسید... او را به سوی مردی عابد راهنمایی کردند...درباره

 تواند توبه کند؟نزد او رفت و گفت نود و نه تن را کشته؛ آیا می

فساد بسیاری زده به طوری که راهب نگاهی به او انداخت... دید او در حق بندگان ستم کرده و دست به 
 ای نداری!قلبش سخت شده و گناهش بسیار... پس در پاسخش گفت: نه... توبه

 او نیز عصبانی شد و او را نیز کشت و صد نفر را کامل کرد!
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 ی داناترین مرد آن سرزمنی پرسید...از آجنا رفت... باز به فکر توبه افتاد و درباره

تواند توبه  ی کردند.. نزد او رفت و گفت که صد نفر را کشته است... آیا میاو را به سوی عاملی راهنمای
 کند؟

 تواند بنی تو و توبه فاصله اندازد؟!عامل گفت: آری... چه کسی می

کند و مهراه آنان به عبادت خداوند اما باید به فالن سرزمنی بروی که در آن مردمی اهل عبادت زندگی می
 سرزمنی خود باز نگرد که سرزمنی بدی است...مشغول شو... و هر گز به 

 ی راه که رسید مرگش در رسید و جان داد...آن مرد توبه کار به راه افتاد... به نیمه

 ی اینکه کدامشان روح او را حتویل گریند جمادله کردند...فرشتگان رمحت و فرشتگان عذاب درباره

 رفت...ود به سوی خداوند میمالئکه رمحت گفتند: او توبه کرده بود و با قلب خ

 مالئکه عذاب گفتند: او هیچ کار نیکی اجنام نداده است!

 ملک املوت به شکل انسانی نزد آنان آمد... او را به عنوان داور قرار دادند...

 تر باشد به مهاجنا تعلق دارد...گفت: میان این دو سرزمنی را اندازه گریید... به هر سرزمنی نزدیک

 آن سرزمنی وحی کرد که دور شو و به این سرزمنی وحی کرد که نزدیک شو...خداوند به 

تر دیدند... در نتیجه خواست به آجنا رود نزدیکها را اندازه گرفتند پس آن را به سرزمینی که میی آنفاصله
 فرشتگان رمحت روح او را قبض کردند...

 ترک کن که آجنا سرزمنی بدی است... ببنی آن عامل به شخص گناهکار چه گفت؟ گفت: سرزمینت را

خواهد از زنا توبه کند باید از اماکنی که در آن اختالط است دوری کند... و هر کس مهینطور هر کس می
ی  ی این گناهان توبه کند باید مههها یا خوردن ربا یا انواع شرک و مههخواهد از ترک مناز یا شنیدن ترانهمی

 دهند ترک گوید...این گناهان یاری میکسانی که او را در اجنام 

های نیکش خواهامن که ما را آنچنان از خشیت خود برخوردار سازد که از خداوند متعال با توسل به نام
میان ما و گناهان فاصله افتد... و ما را چنان طاعت خود عطا کند که به هبشت او برسیم... و گناهان ما 
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نیاز ی حالل  خود از حرام  خود و با فضل خود از دیگران بیرا به واسطهروی ما را بیامرزد و ما و زیاده
ی دعا است... و درود ی ما را بپذیرد و گناه ما را پاک سازد... او شنونده و اجابت کنندهسازد... و توبه

 و سالم خداوند بر آن پیامرب امی، حممد و بر اهل بیت و یاران او و احلمد هلل رب العاملنی.

 قلم دکرت حممد بن عبدالرمحن العریفیبه 
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