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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

او را داشته باشد و  كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

صود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مق

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                 :      موضـوع

 

                                                      8    مقدمـه مــــؤلــــف

  ) گناه و ثواب(حسنات و سیئات  :  اولبخش 
 

 10  دیدگاه قرآن درباره حسنات و ثواب هادیدگاه قرآن درباره حسنات و ثواب ها:  اولفصل 
 

 تعریف حسنه و سیئه 

 مالک در حسنه و سیئه 

 مصادیقی ازحسنات دنیا و آخرت

 حسنه دنیا و خیر آخرت

 نصیب طالبان حسنه دنیا و حسنه آخرت

 حسناتي كه سیئات را از بین مي برند !

 پاداش مضاعف حسنات

 محسنین و خصوصیات  اهل نجات

 تصدیق کنندگان وعده حسنای الهی 

 مشمولین توفیق الهي براي انجام حسنات:                    

 بحثی در توفیق و محرومیت از انجام حسنات:                     

 بشارت توفیق یافتگان به انجام حسنات:   

 استثناء بر انسان در خسارت

 پاداش بهتر صاحبان حسنه، و ایمنی از وحشت روز قیامت 

 برای مهاجرین في سبیل هللا حسنه دنیوي و اجر اخروی

 اصحاب میمنـه  

 آنچه نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است!

 برتری حسن ثواب آخرت بر ثواب دنیا

 ثواب بهترین عمل

  –رضي هللا عنهم و رضوا عنه -فوز عظیم 

 حیات جدید مردان و زنان مؤمن با عمل صالح

 مالک خاص ثواب و گناه  همسران  و صحابه رسولخدا 

 عاقبت پسندیده ایمان و اجابت دعوت حق
 

 

  2277  دیدگاه قرآن درباره سیئات و گناهاندیدگاه قرآن درباره سیئات و گناهانفصل دوم :  
 

      ::  موضوع و انواع گناهان كبیره

 شرك به خداى تعالى - 1

 نومیدي از رحمت خداي تعالي – 2

 ایمني از مكر خداي تعالي – 3
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 عاق والدین -4

 قتل نفس  – 5

 دادن نسبت زنا به زنان بى گناه  – 6

 خوردن مال یتیم – 7

 فرار از جنگ - 8

 رباخواري -9

 جادوگري -10

 زنا -11

 سوگند دروغ -12

 دزدیدن از غنیمت  -13

 زكات واجب عدم پرداخت -14

 شهادت دروغ و كتمان شهادت  -15

 شرابخواري -16

 ترك واجبات - 18و   ترك عمدي نماز،  -17

 قطع رحم   -20پیمان شكني،  و  -19

 تعریف سیئات:  گناهان كبیره و صغیره 

 گناهان كبیره، فواحش، و لمم

 مأخذ شناسائي و تشخیص گناهان كبیره

 حقیقت معصیت

 معرفی گناهان مربوط به افعال، گفتار و عقاید

 مصداق گناهان بزرگ و فواحش

 گناهان قابل بخشش، و گناهان مستوجب كیفر

 كفر نومیدي از رحمت خدا 

 شرك خفي گریبانگیر مؤمن

 احاطه خطیه به انسان

 گناه جهل به معارف دین

 گناه ظاهري و گناه باطني

 کوری اولیه و کوری و ضاللت ثانوی گنهکاران

 خسارت بارترین طایفه گنهکاران 

 خسارتبارترین ها در قیامت

 حمل بار گناه دیگران در قیامت

 یش مي كشد!هر كسي بار گناه خو

 هیچ كس بار گناه دیگري را بر نمي دارد!

 هیچ باربرداري بار گناه دیگري را بر نمي دارد!

 وزر و وبال گناهان چه كسي را بر مي دارند!؟

 محرومیت مرتدین از مغفرت و هدایت الهی

 گناه سنت گزاران کفر 

 گناه استکبار و انكار حق و آخرت

 بارسنگین گناه اعراض از قرآن 

 ش قرین هاي شیطاني انساننق
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 گنهکارانی که روز قیامت را فراموش می کنند!

 گناه نابخشودني در قیامت: ترك انفاق در دنیا

 گمراهي ظالمان در قیامت

 بي ایماني به آخرت،  انحراف از صراط مستقیم 

 بند و زنجیرهاي اهل دوزخ در دنیا

 گناهان مخفي چشم و دل

 در مقابل آیات خدا مجرمین، و عناد و استكبارآنها

 انكار معاد و وبال امر كفار

 زوال قوه تشخیص آدمي بوسیله گناهان

 محرومین از توفیق الهي براي انجام عمل صالح

 طغیان انسان از طریق ثروت، و كیفر شدید آن

 اخالق منافقان

 فراموشي خدا 

 ستمگریهایتان به ضرر شماست!

 ستيتفاوت توسل به مقربین درگاه خدا با بت پر

 تفاوت بین شرك واقعي و شبهات فرقه اي

  6666  توبه و استغفارتوبه و استغفارفصل سوم:  
 توبه:  استفاده از نسیم رحمت خدا

 خداي آمرزنده گناه، پذیرندة توبه

 شروع توبه از آدم پدر بشر

 موضوع شرک و توبه در تمام شرایع الهی
  

  7070  حقیقت توبه،  و قوانین الهی حاکم  بر آنحقیقت توبه،  و قوانین الهی حاکم  بر آنقسمت اول:  قسمت اول:  

 توبهانواع  -1

 توبه فقط از مكان قریب براي عمل از روي جهالت  -2

 معنی توبه خدا و توبه بنده  -3

 وعده الهی برای قبول توبه بنده -4

 شمول توبه، و دخالت جهل و عناد در رد و قبولی آن -5

 شرط  سرعت در توبه -6

 توبه های وقت گذشته و غیر قابل قبول -7

 نیست!براي مرگ در حال كفر توبه اي  -8

 نمونه توبه اضطراري و ایمان و اسالم منقضي شده  -9

 توبه از عمل و شرط اصالح عمل  -10

 توبه حیله گرانه ) ارتكاب گناه با نیت توبه ( -11

 اثر توبه حقیقي در بخشش گناهان بزرگ  -12

 فتاب علیكم !  اثر توبه در بسط رحمت الهی -13

 رابطه توبه و صدقه  -14

 ه و استجابت کننده کیست!قبول کنند -15

 شرایطي براي امید رستگاري  -16
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  8484  استغفار،  و قوانین الهی حاکم  بر آناستغفار،  و قوانین الهی حاکم  بر آنقسمت دوم:  قسمت دوم:  

 استغفار و توبه به درگاه پروردگار رحیم و ودود -1

 هر طاعتي استغفار است! -2

 شرط استجابت استغفار:  ادامه ندادن گناه  -3

 وقت استغفار  -4

 ُمستَْغِفِریَن بِاألَسَحاِر  -5

 حوزه تاثیر  استغفار  -6

 نقش استغفار در رفع بالها و حوادث عالم  -7

 اثر استغفار در رفع بالها و فراواني نعمتها -8

 نفاق استغفار ناپذیر -9

 استغفار مالئكه بر مؤمنین و توضیحي بر آن  -10

 استغفار مالئكه بر اهل زمین  -11
  

  9595  حثی در موضوع و فلسفه تشریع توبه حثی در موضوع و فلسفه تشریع توبه ببقسمت سوم:  قسمت سوم:  

 عنوان و موضوع توبه

 موضوع رجوع خدا به بنده 

 موضوع توبه و مسئله قرب و بُعد

 توبه غیر قابل قبول جرایم حق الناس

 توبه دشوار بعد از باب کردن سنت انحرافی

 گناه نکردن بهتر از توبه کردن از گناه است!

 مسلمان مطرود در صدر اسالمنمونه تاریخی قبولی توبه سه 

 رفتارخدا با بنده ای که برنگردد!

 توبة نصوح
 

  101055  مراتب گناه و مراتب عفومراتب گناه و مراتب عفوچهارم :   فصل

 اسباب مغفرت 

 مقدمه ای بر مراتب عفو

 مراتب گناه

 آیا بدون گناه مؤاخذه و مغفرت معقول است ؟ 

 رابطه میان عمل و جزا 
 

  111111  عفو و مغفرتعفو و مغفرتپنجم :   فصل
 

 مغفرت در قرآن به چه معنا است ؟عفو و 

 مفهوم غفور و رحیم بودن خداي تعالي

 مفهوم مغفرت و آمرزش الهي 

 دو عامل مؤثر در مغفرت 

 عوامل مؤثر در کم نکردن از اعمال

  آمرزش گناهان

 بخشش و عذاب تنها در دست خداست. 
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 مشمولین مغفرت و اجر كبیر

 به بندگانم بگو:  من غفور و رحیمم !

 عمل سوء ناشي از جهالت بخشش

 آمرزش گناهان، و استحقاقي نبودن آن

 آمرزش برگشتگان از گناه

 مغفرت گناهان و اصالح عمل صاحبان قول سدید 

 وعده صدق الهی در قبولی اعمال و بخشش گناهان

 بخشش گناهان با پذیرش اسالم

 مغفرت و اجر کبیر صاحبان خشیت از خدای نادیده

 ورود به بهشتمغفرت گناهان قبل از 

 اصحاب پیامبر بودن شرط مغفرت و اجر عظیم نیست!

 محدودة آمرزش گناهان

 خوف از آخرت و امید به رحمت پروردگار

 بحثي و اشكالي درباره بخشش گناه در دنیا

 آثار دنیوی شرك و كفر غیرقابل مغفرت

 مغفرت مستلزم خالصی از عذاب نیست!
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان 
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 

 

 حسنات و سیئات
 

 گناه و ثواب
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 فصل اول

 
 

 

 دیدگاه قرآن درباره حسنات و ثوابها
 

 

 

 

 

 تعریف حسنه و سیئه 
 

َ َغفُوٌر شُكوٌر،َو َمن یَْقتِرف َحسنَةً ” ...   -  نَِّزْد لَهُ فِیَها ُحسناً  إِنَّ َّللاَّ

كنیم كه اى به جاى آورد، ما حسنى بر آن حسنه اضافه مى... و كسى كه حسنه   -

 “خدا آمرزگار و قدردان است.

 

حسنه به معناى آن عملى است كه مورد رضاى خداى سبحان باشد، و در ازایش 

ل به معناى سازگار بودن آن با سعادت آدمى، و با آن و كلمه حسن در مورد عم ثواب دهد،

همچنان كه مساءت و بدى و زشتى عمل، بر خالف این هدفى است كه او در نظر دارد، 

 .است

از و  معناى زیادتر كردن حسن عمل این است كه جهات نقص آن را تكمیل كند،

هم احسن الذى كانوا و لنجزین” ، همچنان كه در آیهاین باب است زیادتر كردن ثواب عمل

به هر دو جهت نظر “ لیجزینهم هللا احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله،” و آیه“ یعملون،

 .  هم تكمیل نواقص، و هم زیادى ثوابدارد، 

اى به جاى آورد، ما با رفع و معناى آیه مورد بحث این است كه: هر كس حسنه

ها را م كه خدا آمرزگار است و بدىافزایینواقص آن و زیادى اجر حسنى بر آن حسنه مى

 سازد.هاى عمل را از عاملش ظاهر و بر مال مىكند، و شكور است، خوبىمحو مى

 69ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  22آیه 

 

 مالک در حسنه و سیئه 

 

نَها  َو َمن َجاَء ِبالسی ِئَِة فاَل یْجَزى ”  - الَِّذیَن َعِملُوا َمن َجاَء ِبالَحسنَِة فَلَهُ َخیٌر م ِ

 ،السی ِئَاِت إِال َما كانُوا یَْعَملُونَ 

هر كه نیكویى كند جزایى بهتر از آن دارد و هر كه بدى كند آنان كه بدى  -

 “كنند جز خود آن عمل كیفرى ندارند.مى
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مالك در حسنه و سیئه به خاطر اثرى است كه از آنها براى انسان حاصل 

نامیم، نه به اعمالى را حسنه، و اعمالى دیگر را سیئه مى و به خاطر آن آثار، ،شودمى

 خاطر جرم و اسكلت اعمال، كه یك نوع حركت است.

شود، باز به لحاظ آن آثار است، نه به ثواب و عقابى هم كه بر اعمال مترتب مى

دهد، و را نیز مورد محاسبه قرار مى نیت باطنىهمچنان كه قرآن كریم  ،خاطر متن عمل

 “و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا ! ” فرماید:مى

كنند، و خطا سراپایشان حكم در آیه، مخصوص كسانى است كه زیاد معصیت مى 

زند، همچنان كه كلمه سیئات كه جمع را گرفته، نه كسى كه در عمر یك گناه از او سرمى

نیز داللت بر این كثرت و “ شدند،همواره مرتكب مى -كانوا یعملون” ز جمله است، و نی

آورد، امید كند و هم حسنه به جاى مىاصرار و استمرار دارد، و اما كسى كه هم گناه مى

و آخرون اعترفوا ” هست كه خداى تعالى او را بیامرزد، همچنان كه خودش فرموده: 

 “ سیئا، عسى هللا ان یتوب علیهم ان هللا غفور رحیم !  بذنوبهم، خلطوا عمال صالحا و آخر

 121ص :    16سوره قصص     المیزان ج :  84آیه 

 

 مصادیقی ازحسنات دنیا و آخرت
 

-  ” ِ قُْل یَِعبَاِد الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم  ِللَِّذیَن أَْحسنُوا فى َهِذِه الدُّْنیَا َحسنَةٌ  َو أَْرض َّللاَّ

 ،َوِسعَةٌ  إِنََّما یَُوفى الصبُروَن أَْجَرُهم بِغَیِر ِحسابٍ 

ترسید آنهایى كه در بگو اى بندگان من كه ایمان آورده و از پروردگارتان مى -

كنند پاداشى نیك دارند و زمین خدا هم گشاده است كسانى كه این دنیا نیكى مى

 “درخواهند یافت. دار باشند اجرشان را بدون حساب و به طور كاملخویشتن

 

اعم از حسنه آخرت و حسنه دنیا است كه نصیب مؤمنین  حسنات در این آیهمراد از 

از قبیل طیب نفس، سالمت روح، و محفوظ بودن جانها از آنچه دلهاى شود، نیكوكار مى

كفار بدان مبتال است، مانند تشویش خاطر، پریشانى قلب، تنگى سینه، خضوع در برابر 

هاى روزگار به او پناهنده شود و از او اسباب ظاهرى، و نداشتن كسى كه در همه گرفتارى

 ناگوار به او تكیه داشته باشد.  یارى بگیرد، و در هنگام پیش آمدن حوادث

   است! در آخرت سعادت جاودان و نعیم مقیمو همچنین براى مؤمنین نیكوكار 

 371ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   10آیه            

 

 حسنه دنیا و خیر آخرت

 

لَِّذیَن أَْحسنُوا فى َهِذِه الدُّْنیَا َحسنَةٌ  ”  - َو قِیَل ِللَِّذیَن اتَّقَْوا َما ذَا أَنَزَل َربُُّكْم  قَالُوا َخیراً  ل ِ
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 َو لَدَاُر االَِخَرِة َخیٌر  َو لَنِْعَم دَاُر اْلُمتَِّقین،

 

ست نازل كرده اكنند گفته شود پروردگارتان چه و به كسانى كه پرهیزكارى مى -

اند در این دنیا پاداشى نیكوكارى كرده نازل كرده است، كسانى كه گویند خیرى

  “نیك دارند و سراى دیگر بهتر است و سراى پرهیزگاران چه نیكوست.

 

كنند، به مراد از حسنه پاداش نیكو است، آرى مردم با تقوا بخاطر احسانى كه مى 

دهند، كه حاكم در آن عدل و نمایند، مجتمع صالحى تشكیل مىدستورات قرآن عمل مى

اى كه بر اساس رشد و سعادت استوار است، در نتیجه احسان و زندگى طیب است، زندگى

و “ لهم فى الدنیا،” شوند، به دلیل اینكه فرمود:ار مىخودشان هم از دنیاى خوشى برخورد

معلوم است كه زندگى آخرت براى چنین مردمى از دنیایشان بهتر است، چون خوشى آن 

 زوال ناپذیر است و نعمتش آمیخته با نقمت و كامش متعقب به ناكامى نیست. 

 343ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  30آیه 

 

 ه دنیا و حسنه آخرتنصیب طالبان حسن

 

ن یَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َحسنَةً َو فى االَِخَرةِ َحسنَةً َو قِنَا َعذَاب النَّارِ »  -  ،َو ِمْنُهم مَّ

سابِ  - ِِ ُ سِریُع الْح ا َكسبُوا َو َّللاَّ مَّ  ،أُولَئك لَُهْم نَِصیٌب م ِ

 

در دنیا بده و هم حسنه در گویند پروردگارا به ما هم حسنه و بعضى از آنان مى -

 ،آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن

 .«  اند نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب استایشان از آنچه كرده -

جوید، و اگر هم چیزى از امور دنیا را بخواهد مؤمن جز آنچه نزد خداست نمى

است، و بنا بر ( و وسیله كسب رضاى او) چیزى است كه باز مورد رضاى پروردگارش

منظور گفتن به زبان قال نیست، بلكه  «،گویندبعضى از مردم مى» این پس اینكه فرمود:

خواهند مگر دنیا را، گفتن به زبان حال است، و معناى آیه این است كه: بعضى از مردم نمى

 جویند مگر آنچه را كه مایهو اینان در آخرت هیچ نصیبى ندارند، بعضى هم هستند كه نمى

رضا و خوشنودى پروردگارشان باشد، چه در دنیا و چه در آخرت: اینان از آخرت هم 

 نصیب دارند . 

شود كه چرا حسنه را در نقل كالم اهل آخرت ذكر كرد و در نقل از اینجا روشن مى

خواهد مقید نیست به اینكه آن كالم اهل دنیا نقل نكرد، چون كسى كه چیزى از امور دنیا مى

 اش نزد او حسنه و خوبخواهد كه همهدا هم حسنه باشد یا نباشد، او دنیا را مىچیز نزد خ

چون مایه زندگى دنیائى او است، و با هواى نفسش موافق و سازگار است، به خالف  ت،اس

خواهد كه در نظر او آنچه در دنیا و آنچه در آخرت است دو كسى كه رضاى خدا را مى
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 ا.كند مگر حسنه رجوید و درخواست نمىئه، و او نمىجور است، یكى حسنه و دیگرى سی

نتیجه است، به خالف دسته خواهند باطل و بىاعمال طایفه اول كه فقط دنیا را مى

  .برندكنند بهره مىدوم كه از آنچه مى

اش انجام یكى از اسماى حسناى خداى تعالى است، هر عملى كه بنده سریع الحساب

چه غیر آن، خداى عزوجل جزایش را مو به مو و درست بر  دهد چه از حسنات باشد و

 د.دهطبق عملش مى

اش حساب آنچه بنده بهاند، چونكه مردم در طرز تفكرشان نسبت به دنیا دو دسته

 .دهداش به او مىرسد، و آن را بر طبق خواستهخواهد به زودى مىمى

باشید، و از آنها مباشید كه داران در آخرت اى مسلمانان شما با یاد خدا جزء نصیب

 !نصیب شدندبه خاطر ترك یاد خدا در آخرت بى

 119ص  2سوره بقره    المیزان ج  202و  201آیه 

 

 

 حسناتي كه سیئات را از بین مي برند !
 

َن الَّْیِل  إِنَّ الَحسنَاِت یُْذِهبَن السی ِئَاِت ”  - ذَِلك  َو أَقِِم الصلَوةَ طَرفِى النَهاِر َو ُزلَفاً م ِ

 ،ِذْكَرى ِللذَِّكِرینَ 

كند، دو طرف روز و پاسى از شب نماز بپا دار كه نیكیها بدیها را نابود مى  -

 “این تذكرى است براى آنها كه اهل تذكرند.

 

نمازها حسناتى است كه در دلهاى مؤمنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگیهایى 

 برد. كه دلهایشان از ناحیه سیئات كسب كرده از بین مى

برد به یعنى اینكه گفته شد كه حسنات سیئات را از بین مى“ ذلك ذكرى للذاكرین،” 

  یه تذكر است.خاطر اهمیتى كه دارد و براى بندگانى كه به یاد خدا هستند ما

 91و  78ص :    11سوره هود    المیزان ج :  114آیه                           

 

 پاداش مضاعف حسنات
 

ةٍ  َو إِن تَك َحسنَةً یُضِعْفَها َو یُْؤِت ِمن لَّدُْنهُ أَْجراً ”  - َ ال یَظِلُم ِمثْقَاَل ذَرَّ إِنَّ َّللاَّ

 َعِظیما،

كند، و اگر عمل آنان حسنه باشد آن را نمىو خدا به سنگینى یك ذره ظلم  -

 “دهد.كند، و از ناحیه خود اجرى عظیم مىمضاعف مى
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باشد. اگر آن مثقالى  كند كه حتى معادل سنگینى و وزن یك ذرهیعنى خدا ظلمى نمى

 كند.كه گفتیم حسنه باشد، خداى تعالى آن را مضاعف و دو چندان مى

ن به خدا نیاوردند، و انفاق نكردند زیرا اگر این چقدر مایه تاسف است كه ایما

ایمان آورده و انفاق كرده بودند، خداى تعالى به وضع آنها دانا بود، ابدا به آنان )حتى به 

گذاشت، بلكه كرد و پاداش آن را مهمل نمىسنگینى یك ذره( اگر انفاق كرده بودند، ظلم نمى

      .دادبود پاداش آن را مضاعف مىاى مىاگر حسنه

 562ص :    4سوره نساء     المیزان ج :  40آیه      

 

 محسنین و خصوصیات  اهل نجات
 

-  ” ِ ِ َو ُهَو مْحِسٌن فَقَِد استَْمسك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى َو إِلى َّللاَّ َو َمن یُسِلْم َوْجَههُ إِلى َّللاَّ

 َعِقبَةُ األُُموِر،

كند، و نیكوكار باشد، به دستاویز هر كس توجه بى شائبه خویش را سوى خدا  -

 “محكمى چنگ زده، و عاقبت كارها سوى خدا است.

 

معنا كه انسان با وجه به سوى خدا، به معناى تسلیم آن براى اوست، به این  اسالمِ 

 سواى او اعراض كند.همه وجودش رو به خدا كند، و او را پرستش نماید، و از ما

ردن اعمال صالح است با داشتن یقین به آخرت، محسن و احسان به معناى به جا آو  

خودش محسنین را به “ ،هدى و رحمة للمحسنین” فرماید:همچنان كه در اول سوره كه مى

الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم باآلخرة هم ” این معنا تفسیر كرده و فرموده:

 “.حالى كه به آخرت یقین دارنددهند، و در خوانند و زكات مىكسانى كه نماز مى -یوقنون

 آویزى است كه قابل جدا شدن نباشد.به معناى دست“ عروة الوثقى،” 

معناى آیه این است كه هر كس خدا را یگانه بداند، و با یقین به معاد عمل صالح 

انجام دهد، او اهل نجات است، و سرانجام هالك نخواهد شد، چون سرانجامش به سوى خدا 

      ده نجات و رستگاریش داده است . است، و همو وع

 345ص :    16 : سوره لقمان     المیزان ج 22آیه          

 

 تصدیق کنندگان وعده حسنای الهی 

 

ا َمْن أَْعطى َو اتَّقَى”  -  ، َو صدََّق ِبالُحسنى، فَسنُیَسُرهُ ِلْلیُسَرى،فَأَمَّ

 اما آنكه انفاق كند و پرهیزكار باشد، -

 خدا را تصدیق كند،و وعده حسناي  -

 “سازیم.به زودى راه انجام كارهاى نیك را برایش آسان مى -
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یعني مساعى و تالشهاي شما یك جور نیست، “ إِنَّ سْعیَكْم لَشتى،” مي فرماید: 

كنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسناى خدا را تصدیق بعضى از مردمند كه انفاق مى

گذارد، مى مقابل، حیاتى جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشانخداى تعالى هم در كنند، و مى

خواهند بى نیاز شوند، و وعده ورزند، و به خیال خود مىو بعضى دیگرند كه بخل مى

 برد.كنند، و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه مىحسناى خدایى را تكذیب مى

 

 مشمولین توفیق الهي براي انجام حسنات: 

 

انفاق مال در راه رضاى  اعطي،  “فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى،” 

فهماند كه مراد از اعطاء، به منزله تفسیرى است براى اعطي، و مى“ اتقى  ”خداست، و 

 اعطاى بر سبیل تقواى دینى است . 

مراد از تصدیق حسنى، تصدیق وعده ثوابى است كه خداى “ ،و صدق بالحسنى” 

، ابل انفاق به انگیزه رضاى او داده، انفاقى كه تصدیق قیامت و ایمان بدان باشدتعالى در مق

كه الزمه چنین انفاق و چنین تصدیقى، تصدیق به وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و 

الوهیت نیز هست، و همچنین مستلزم ایمان به رسالت رسوالن هم هست، چون رسالت تنها 

 راه رسیدن و ابالغ وعده ثواب او است . 

جزا  و حاصل دو آیه این است كه: كسى كه مؤمن به خدا و به رسول او و به روز

باشد، و مال خود را به خاطر خدا و تحصیل ثواب او انفاق كند، ثوابى كه به زبان رسولش 

  دهیم.اش را داده، به او مىوعده

 

یسرى به معناى خصلتى است كه در آن آسانى باشد و هیچ  “فسنیسره للیسرى، ”

ا به او بدهد، دشوارى نداشته باشد. منظور این است كه خداي تعالي توفیق اعمال صالحه ر

و انجام اینگونه اعمال را برایش آسان سازد، به طورى كه هیچ گونه دشوارى در آن نباشد، 

و یا منظور این است كه او را آماده حیاتى سعید كند، حیاتى نزد پروردگارش، حیاتى 

 اش كند كه توفیق اعمال صالحى را به او بدهد . بهشتى، و به این نحو آماده

 

 فیق و محرومیت از انجام حسنات:بحثی در تو 
 

رساند كه هدایت خلق از امورى است كه خداى مى“ ان علینا للهدى،” جمله 

سبحان قضایش را رانده، و آن را بر خود واجب كرده، چون حكمتش این ایجاب را اقتضا 

كار مستقیم خداى تعالى  تر كردن گناه،آسانتر بگوییم یا ساده  تیسیر عسرىكرده، و اما مى

است، وقتى خداى تعالى بخواهد براى آن بندگانى كه  تیسیر یسرىنیست بلكه الزمه قهرى 

شود. اوصافشان گذشت راه عبودیت را آسان سازد، قهرا براى عده دیگر راه كفر آسان مى
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آسمانى آرى آسان كردن كار نیك براى عده اول، به این است كه انبیایى بر انگیزد، و كتب 

شود، بفرستد، و این باعث نافرمانى آن عده دیگر، و در نتیجه آسان شدن گناه بیشترشان مى

كشتند، اگر براى طایفه اول فرستاد، طایفه دوم انبیایى را نمىاگر براى طایفه اول، انبیا نمى

و تیسیر كردند، پس نتیجه قهرى هدایت طایفه اول آمد، طایفه دوم هم نافرمانى نمىكتاب نمى

و ننزل من القران ما هو ”  یسرى براى آنان، ضاللت و تیسیر عسراى طایفه دوم است:

 “شفاء و رحمة للمؤمنین و ال یزید الظالمین اال خسارا . 

 

 

 بشارت توفیق یافتگان به انجام حسنات: 
 

یعني “ و سیجنبها االتقى الذى یؤتى ماله یتزكى و ما الحد عنده من نعمة تجزى،” 

 شود.باشد از آتش دور مى اتقىبه زودى كسى كه مصداق 

هر كسى است كه از شخصى دیگر باتقواتر باشد، و بیش از  اتقىو مراد از كلمه 

ا هستند كه از اتالف او از مخاطر پروا كند، چون بعضى از مردم تنها این مقدار با تقو

پرهیزند، و كنند، و بعضى هستند كه تنها از فساد اموال مىنفوس و كشتن مردم پرهیز مى

ترسند به همین جهت از انفاق مال در راه خدا خوددارى بعضى هستند كه چون از فقر مى

و پرهیزند، و مال خود را در راه رضاى اكنند، و همچنین بعضى هستند كه از خدا مىمى

از همه این چند طایفه باتقواتر آن كسى است كه از خدا پروا نموده مال كنند، و انفاق مى

كند، و به عبارت دیگر كسى است كه از خسران آخرت خود را در راه او انفاق مى

  كند .پرهیزد، و به همین انگیزه مال خود را انفاق مىمى

دهد و كسى است كه مال خود را مى فرماید اتقى آنمى“ الذى یؤتى ماله یتزكى،”   

 كند، تا به این وسیله مال خود را به نموى شایسته نمو دهد.انفاق مى

كند، این آیه مضمون آیه قبلى را تثبیت مى“ و ما الحد عنده من نعمة تجزى،” 

فرماید و اتقى كسى است كه كسى از او طلبى ندارد، و نعمتى نداده، تا به عنوان تالفى مى

ال را كه وى انفاق كرده به او داده باشد، پس كسى كه مصداق اتقى است مال را براى آن م

اال ابتغاء وجه ربه ” فرماید:كند، مؤید این معنا جمله بعدى است كه مىرضاى خدا انفاق مى

 “االعلى ! 

كسى طلبكار خدا نبوده، و خدا مالى را كه به او “ اال ابتغاء وجه ربه االعلى،” 

كند تا عنوان اداى دین نداده، پس شخص انفاقگر مال خدا را در راه خدا انفاق مىداده به 

 رضاى پروردگار واالى خود را به دست آورد.

به زودى با دریافت  -همان مرد اتقى  -یعنى و هر آینه او “ و لسوف یرضى،” 

 گردد . دهد خشنود مىاجر جزیل و پاداش حسن و جمیلى كه پروردگارش به او مى

در این آیه خداى تعالى را با دو صفت رب و اعلى ستوده ، تا اشاره كرده باشد به 

دهند كه بزرگترین جزا و گرانقدرترین است، به مقتضاى اینكه آنچه به عنوان جزا به او مى
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  ربوبیت خداى تعالى و تناسب با بلندى مقام او است، نه متناسب با عمل بنده !

 509ص  20سوره لیل المیزان ج تا  آخر   1آیه          

 

 استثناء بر انسان در خسارت
 

 َو اْلعَصِر،  إِنَّ االنسَن لَِفى ُخسٍر،”  -

 َو تََواصْوا ِبالصبر،  إِال الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َو تََواصْوا بِاْلَحق    -

 سوگند به عصر،  كه انسانها همه در خسران و زیانند،  -

اند و یكدیگر را به مگر افراد و اقلیتى كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده  -

 “اند.حق سفارش كرده و به صبر توصیه نموده

 

ترین بیان خالصه این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در كوتاه

 كرده است. 

و آبرویى،  آدمى در نوعى مخصوص از خسران قرار دارد، غیر خسران مالى

الذین خسروا انفسهم و ” اش فرموده است: بلكه خسران در ذات كه خداى تعالى در باره

استثنا “ اهلیهم یوم القیمة اال ذلك هو الخسران المبین اال الذین امنوا و عملوا الصالحات،

شدگان افرادى هستند كه متصف به ایمان و اعمال صالح باشند و چنین افرادى ایمن از 

 نند.خسرا

تواند وسیله عیش خود در سرمایه آدمى زندگى او است، با زندگى است كه مى

زندگى آخرت را كسب كند، اگر در عقیده و عمل حق را پیروى كند تجارتش سودبخش 

اش از شر ایمن است، و اگر باطل را بوده، و در كسبش بركت داشته است، و در آینده

صالح اعراض نماید، تجارتش ضرر كرده، نه تنها از پیروى كند، و از ایمان به خدا و عمل 

سرمایه عمر چیزى زاید بر خود سرمایه به دست نیاورده، بلكه از خود سرمایه خورده، و 

سرمایه را وسیله بدبختى خود كرده است و در آخرتش از خیر محروم شده، لذا در سوره 

و مراد از “ ا و عملوا الصالحات،ان االنسان لفى خسر اال الذین امنو” فرماید:مورد بحث مى

ایمان، ایمان به خدا، و مراد از ایمان به خدا ایمان به همه رسوالن او، و مراد از ایمان به 

رسوالن او اطاعت و پیروى ایشان است، و نیز ایمان به روز جزا است همچنان كه قرآن 

ا ایمان دارند، و به در جاى دیگر تصریح كرده به اینكه كسانى كه به بعضى از رسوالن خد

 بعضى ندارند، مؤمن به خدا نیستند. 

این است كه به همه اعمال صالح متصف “ و عملوا الصالحات،” و ظاهر جمله 

دهند، و نسبت به باشد. پس این جمله استثنا شامل فاسقان كه بعضى از صالحات را انجام مى

كه منظور از خسران اعم از شود، و الزمه این، آن است ورزند نمىبعضى دیگر فسق مى

خسران به تمام معنا باشد یعنى شامل خسران از بعضى جهات هم بشود، و بنابر این دو 
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طایفه خاسرند، یكى آنهایى كه از جمیع جهات خاسرند نظیر كفار معاند حق و مخلد در 

 شوند وعذاب، دوم آنهایى كه در بعضى جهات خاسرند، مانند مؤمنینى كه مرتكب فسق مى

پذیرد و مشمول بینند، بعد عذابشان پایان مىمخلد در آتش نیستند چند صباحى عذاب مى

 شوند . شفاعت و نظیر آن مى

تواصى به حق این است كه: یكدیگر را به “ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر،” 

حق سفارش كنند، سفارش كنند به اینكه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و 

اومت كنند، پس دین حق چیزى به جز پیروى اعتقادى و عملى از حق، و تواصى بر حق مد

تر از عنوان امر به معروف و نهى از منكر، نیست، و تواصى بر حق عنوانى است وسیع

چون امر به معروف و نهى از منكر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب و تشویق بر عمل 

شود و هم شامل عناوین م شامل امر به معروف مىشود، ولى تواصى بر حق، هصالح نمى

 مذكور . 

در آیه مورد بحث صبر را مطلق آورده، و بیان نكرده كه صبر در چه مواردى 

محبوب است، و نتیجه این اطالق آن است كه مراد از صبر اعم از صبر بر اطاعت خدا و 

خدا به آدمى  صبر از معصیت و صبر در برخورد با مصائبى است كه به قضا و قدر

  رسد.مى

 609ص  20تا آخر  سوره عصر المیزان ج  1آیه                    

 

 

 پاداش بهتر صاحبان حسنه، و ایمنی از وحشت روز قیامت 

 

ن فََزعٍ یَْوَمئٍذ َءاِمنُونَ ”  - نَها َو ُهم م ِ  ،َمن َجاَء بِاْلَحسنَِة فَلَهُ َخیٌر م ِ

بهتر از آن دارد و آنان از وحشت آن روز هر كه كار نیك انجام دهد پاداشى  -

 “ایمنند.

  

این است كه كسى كه عمل نیك “ من جاء بالحسنة فله خیر منها، ”مراد از جمله 

كند جزایى دارد بهتر از آن عمل نیك، چون عمل هر چه باشد مقدمه است براى مزد و جزاء 

براى نتیجه و اثر آن است، پس دهد ، كسى با خود عمل كارى ندارد، هر عملى را انجام مى

 غرض و غایت هر عملى از مقدمه بهتر است.

فزع “ و هم من فزع ...،” آید كه مقصود از فزع در جمله و از ظاهر سیاق برمى

دهد كه آیه بعد از نفخه دوم صور است، نه نفخه اول، در نتیجه آیه شریفه همان معنا را مى

 در مقام آن است.“ م المالئكة هذا یومكم الذى كنتم توعدون،ال یحزنهم الفزع االكبر و تتلقیه ”

 578ص :    15سوره نمل    المیزان ج : 89آیه           
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 حسنه دنیوي و اجر اخروی برای مهاجرین في سبیل هللا
 

ئَنَُّهْم فى الدُّْنیَا َحسنَ ”  - ِ ِ ِمن بَْعِد َما ظِلُموا لَنُبَو  ةً  َو ألَْجُر َو الَِّذیَن َهاَجُروا فى َّللاَّ

 االَِخَرةِ أَْكبُر  لَْو كانُوا یَْعلَُمون،

 ،الَِّذیَن صبُروا َو َعلى َرب ِِهْم یَتََوكلُونَ  -

و كسانى كه از پس آنكه ستم دیدند در راه خدا مهاجرت كردند در دنیا مكان  -

 نیكویشان دهیم، و پاداش دنیاى دیگر بهتر است اگر بدانند،

 “كنند.شه كردند و به پروردگارشان توكل مىهمان كسانى كه صبورى پی -

 

مهاجرین در راه خدا براى دین مهاجرت كردند كه مجتمعى اسالمى و پاك تشكیل 

دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسى پرستش نشود، و جز عدل و احسان چیزى حكومت 

چنین منزل كنند كه وضعش و یا براى این بود كه به مجتمعى وارد شوند و در آن  ،نكند

آن حسنه  اى داده شدندداشتند، و یا وعده حسنه اىباشد، پس اگر از مهاجرتشان امید حسنه

و نیز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند، ستودند براى این همین مجتمع صالح بود 

بود كه جاى تشكیل چنین مجتمعى بوده نه براى اینكه آب و هوایش خوب بوده، پس هدف و 

اى كه وعده داده شدند كه در دنیا به آن برسند همین مجتمع صالح بوده چه غرض از حسنه

 گیرند. اى كه در آن شهر به خود مىاینكه مقصود از حسنه شهر باشد و یا حالت حسنه

 “ و الجر االخرة خیر لو كانوا یعلمون.” 

اجر اخروى از اجر دنیوى كه گفته شد بهتر است اگر مردم بدانند كه خدا در 

رت چه نعمتهایى برایشان آماده كرده، زیرا در آخرت سعادت آمیخته با بدبختى نیست، آخ

بلكه خلودى است كه فنا در آن راه ندارد و كام و لذتش با ناكامى توأم نیست، جوار رحمت 

 رب العالمین است.

خواهد بفهماند هر كس كه در راه خدا مهاجرت كند این آیه شرطي است و مى

 برد. اجرى چنین و چنان مى

 

 .“الَِّذیَن صبُروا َو َعلى َرب ِِهْم یَتََوكلُونَ ”  -

 

 .كندمى صبر و توكلدر این آیه مهاجرین در راه خدا را توصیف به 

این دو صفت در رسیدن به آن غایت حسن كه خدا وعده داده كمال دخالت     

كردند و در هنگام هجوم بالها توكلى به را دارد، زیرا اگر بر تلخى جهاد، صبر نمى

داشتند و همه اعتمادشان به خودشان بود با آن ضعفى كه از هر جهت داشتند خدا نمى

ى كنند، آنهم با آن دشمنانى كه اصرار و توانستند ایستادگكردند، و نمىجا خالى مى
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شدند آن اجتماع پافشارى در دشمنى خود داشتند، و وقتى به دست دشمن متالشى مى

شد، و قهرا امر شد و از آن بهره برده نمىصالح كه خدا وعده داده بود، درست نمى

 گردید . آخرتشان هم تباه مى

  371ص :    12نحل    المیزان ج : سوره  42و  41آیه                         

 

 اصحاب میمنـه  

 

 ثُمَّ كاَن ِمَن الَِّذیَن َءاَمنُوا َو تََواصْوا ِبالصبِر َو تََواصْوا بِاْلَمْرَحَمِة،”   -

 أُولَئك أَصَحب الَمْیَمنَِة، -

تا از آن كسانى شود كه ایمان آوردند و یكدیگر را به صبر و ترحم سفارش  -

 كردند،

 “یمین هستند . آنها اصحاب  -

كساني كه به هر عقبه دشوارى قدم نهادند، و از كسانى بودند كه به خدا ایمان 

آورده، یكدیگر را به صبر و مرحمت سفارش كردند، مردمى صاحب یمن و شگونند، و 

فرستند چیزى به جز شگون و ایمان و اعمال صالحى كه از پیش براى آخرت خود مى

 دانند.مباركى و زیبا و مرضى نمى

 492ص  20سوره بلد المیزان ج  20تا  17آیه                                          

 

 

 آنچه نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است!
 

ِزقِینَ ” . . .   - ُ َخیُر الرَّ َن اللَّْهِو َو ِمَن الت َِجَرةِ  َو َّللاَّ ِ َخیٌر م ِ  ،قُْل َما ِعندَ َّللاَّ

نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است و خدا بهترین رازقان . . . بگو آنچه  -

 “است! 

 

ثوابى است كه خداى تعالى در برابر شنیدن خطبه و “  ما عند هللا،” مراد از جمله 

 فرماید. موعظه در نماز جمعه عطاء مى

مي فرماید: به ایشان بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است، براى 

ب خداى تعالى خیر حقیقى و دائمى، و بدون انقطاع است، و اما آنچه در لهو و اینكه ثوا

تجارت است اگر خیر باشد خیرى خیالى و غیر دائمى و باطل است و چه بسا خشم خدا را 

 در پى داشته باشد، همچنان كه لهو همیشه خشم خداى تعالى را در پى دارد.

 464ص  19سوره جمعه المیزان ج  11آیه    
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 برتری حسن ثواب آخرت بر ثواب دنیا
 

ُ یِحب الُمْحِسنِینَ ”  - ُ ثََواب الدُّْنیَا َو ُحسَن ثََواِب االَِخَرةِ  َو َّللاَّ  ، فَئَاتَاُهُم َّللاَّ

پس خداوند ثواب در دنیا و بهترین ثواب در آخرت نصیبشان گردانید، كه خدا   -

 “دارد.نیكوكاران را دوست مى

بین ثواب دنیا و ثواب آخرت در تعبیر فرقى قائل شد، به  خداى تعالى در این آیه

این معنا كه در باره ثواب دنیا تعبیر كرد به ثواب دنیا، ولى در باره آخرت تعبیر كرد به 

حسن ثواب آخرت تا اشاره كرده باشد به اینكه ثواب آخرت قابل مقایسه با ثواب دنیا نیست 

 تر دارد.بلكه منزلتى رفیع

 62ص  4ه آل عمران   المیزان ج سور 148آیه 

 

 ثواب بهترین عمل
 

ِ بَاٍق َو لَنَْجِزیَنَّ الَِّذیَن صبُروا أَْجَرُهم بِأَْحسِن َما كانُوا ”  - َماِعندَكْم یَنفَدُ َوَماِعندَّللَاَّ

 ،یَْعَملُونَ 

شود و آنچه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه آنچه نزد شماست فانى مى -

 “دهیم،اند مىكردهپاداششان را بهتر از آنچه عمل مىصبورى پیشه كردند 

 

آنچه در زندگى دنیا، كه یك زندگى مادى و قائم بر اساس تحول و دگرگونى است، 

و قوامش بر اساس حركت و تغیر و زوال است، در دست شما است، مانند همه دنیا 

پرهیزگاران  دستخوش زوال است، و آنچه نزد خداى سبحان است و آن را به خصوص به

داند كه باقى بهتر از فانى پذیرد، و هر عاقلى مىوعده داده باقى است و زوال و فنا نمى

 است.

بخاطر اینكه “ ما عندكم ینفد و ما عند هللا باق،” خواننده عزیز باید بداند كه جمله:

در لفظ مطلق است قاعده كلى است كه قابل استثناء و نقض نیست و در ذیل آن جزئیات 

 بسیارى از معارف نهفته شده است. 

وعده مؤكدى است بر مطلق “ و لنجزین الذین صبروا اجرهم،” اینكه فرمود:

صبر، چه صبر بر اطاعت باشد و چه صبر بر ترك معصیت و چه صبر در برابر مصیبت، 

تنها قیدى كه این مطلق دارد این است كه این صبر در راه خدا باشد، چون سیاق با صبرهاى 

 ر سازگارى ندارد.دیگ

این است كه عملى را كه انجام “ باحسن ما كانوا یعملون،” مقصود از جمله:

دهد دهند كه در نوع خود یكى حسن و یكى احسن است خداى عز و جل اجرى كه مىمى

خواند جزاى اجرى است كه در نوع خود احسن است، مثال نمازى كه بنده صابر فى هللا مى

دهد، هر چند نمازى كه او خوانده احسن افراد نماز نبوده از آن مى آن را جزاى فرد احسن
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شود كه خداوند در عمل او مته به باشد، و خالصه صبرى كه او در راه خدا دارد باعث مى

خشخاش نگذارد، و آن خصوصیاتى كه مایه پستى و زشتى عمل بنده است آنها را ندیده 

همین معنا را افاده “ الصابرون اجرهم بغیر حساب،انما یوفى ” بگیرد، همچنانكه آیه شریفه:

  .شودباعث كمال عمل مى“ صبر فى هللا، ”آید كه كند . و از آیه شریفه بر مىمى

    

   488ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  96آیه      

 

 

 فوز عظیم  ) رضي هللا عنهم و رضوا عنه ! (

 

ُ َعنُهْم َو َرضوا لُهْم َجنٌَّت تْجِرى ِمن ” ...  - ضَى َّللاَّ تْحتَِها األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً رَّ

 ،َعْنهُ  ذَِلك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 

... براى ایشان است باغهاى بهشتى كه از زیر آنها نهرها روان است و آنان  -

برند، خداوند از آنان خوشنود شده و آنان هم در آن باغها براى همیشه بسر مى

 “اند و این است رستگارى بزرگ! ز خداوند خوشنود شدها

هائى كه در دنیا از خود نشان دادند، خداوند از آنان راضى است براى آن صداقت

 هائى كه به ایشان مرحمت فرمود.و آنان از خدا راضى هستند براى آن ثواب

 در این آیه خوشنودى را متعلق به خود بندگان راستگوى خود نمود، نه به

“ و ان تشكروا یرضه لكم،” و آیه شریفه: “ و رضى له قوال،” شان، بخالف آیه:راستگوئى

 كه رضایت را متعلق به عمل نموده است.

كند بر اینكه خداى تعالى نه تنها از داللت مى“ رضى هللا عنهم،” پس اینكه فرمود:

 صداقت صادقین خوشنود است بلكه از خود آنان نیز راضى است.

 گیرد كه غرضش ازاست كه خوشنودى خدا وقتى به خود آنان تعلق مىو معلوم 

ما خلقت الجن و االنس اال ” شان حاصل شده باشد، و غرض از خلقت را در آیه:خلقت

 بیان فرموده است.“ لیعبدون،

پس غرض پروردگار از خلقت انسان همان عبودیت است، وقتى خداى سبحان از 

ل اعالى عبودیت باشد، چنانكه در ثَ شود كه نفس او مَ خوشنود مى -نه تنها از عملش -كسى

 “نعم العبد انه اواب.” فرموده: باره حضرت سلیمان و ایوب علیهماالسالم

 

این بود معناى رضایت پروردگار از بنده خود، و الزمه این مقام كه یكى از 

فسق پاك باشد چنانكه  مقامات عبودیت است كه نفس از تمامى مراتب كفر و از اتصاف به

و در باره طهارتش از “   و ال یرضى لعباده الكفر!”  در باره طهارتش از كفر فرموده:

 “فان هللا ال یرضى عن القوم الفاسقین.  فسق فرموده:

و از آثار این مقام این است كه وقتى نفس بنده داراى ذلت عبودیت شد و آنچه را 
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را مملوك خدا و خاضع در برابر او دانست قهرا از  كه به چشم و دل خود درك نمود، همه

بیند كه اگر خدا به او داده آنچه را كه داده همانا از فضل و شود، زیرا مىاو خشنود مى

كرمش بوده نه اینكه او از خدا طلبكار و بر خدا واجب و حتم بوده كه آنرا بدهد، و اگر هم 

 روى حكمت بوده است. چیزى را از او دریغ داشته و نداده آن هم از 

” عالوه بر این، خداى تعالى در باره حال بندگان مرضى خود در بهشت فرموده: 

و معلوم است كه وقتى انسان به هر چه كه بخواهد بتواند دسترسى پیدا كند “ لهم ما یشاؤن،

 البته راضى خواهد شد.

لذا خداى تعالى این است منتها درجه سعادت براى آدمى از نظر اینكه بنده است. و 

این است سعادت و  -و ذلك الفوز العظیم ”  كالم خود را به همین معنا پایان داده و فرموده:

   “رستگارى عظیم!

 361ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  119آیه    

 

 حیات جدید مردان و زنان مؤمن با عمل صالح

 

ن ذَكٍر أَْو أُنثى َو ُهوَ ”  -  ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیَوةً طی ِبَةً  َو لَنَْجِزیَنَُّهْم َمْن َعِمَل صِلحاً م ِ

 ،أَْجَرُهم ِبأَْحسِن َما كانُوا یَْعَملُونَ 

هر كس از مرد و زن عمل شایسته كند و مؤمن باشد او را زندگى نیكو دهیم و  -

 “دهیم.اند مىكردهپاداششان را بهتر از آنچه عمل مى

 

دهد، كه عمل صالح كنند، و در نان و مردان مؤمن مىوعده جمیلى است كه به ز

این وعده جمیل فرقى میان زنان و مردان در قبول ایمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه 

  است. همان احیاء به حیات طیبه، و اجر به احسن عمل است نگذاشته

حكمى است “ من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن،” پس اینكه فرمود:

خواهد باشد، اى براى هر كس كه عمل صالح كند، حاال هر كه مىكلى نظیر تاسیس قاعده

تنها مقیدش كرده به اینكه صاحب عمل، مؤمن باشد و این قید در معناى شرط است، چون 

 .و اثرى بر آن مترتب نیست شود عمل در كسى كه مؤمن نیست حبط مى

حیات، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه “ فلنحیینه حیاة طیبة،” و در جمله 

حیات به آن است، پس این جمله با صراحت لفظش داللت دارد بر اینكه خداى تعالى مؤمنى 

كند، و را كه عمل صالح كند به حیات جدیدى غیر آن حیاتى كه به دیگران نیز داده زنده مى

دهد، مثال حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبى مقصود این نیست كه حیاتش را تغییر مى

كند كه اصل حیات همان حیات عمومى باشد و صفتش را تغییر دهد، زیرا اگر مقصود مى

كنیم ولى اینطور نفرمود، بلكه فرمود: این بود كافى بود كه بفرماید  ما حیات او را طیب مى

 سازیم!را به حیاتى طیب زنده مىاو  ما
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اومن كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى ” پس آیه شریفه نظیر آیه:  

كند خداى تعالى حیاتى ابتدائى و جداگانه و جدید به او افاضه است كه افاده مى“ الناس،

 فرماید.مى

ا اشیاء را بر آنچه كه سازند تاین علم و این قدرت جدید و تازه، مؤمن را آماده مى

 .كنند، یكى حق و باقى، و دیگرى باطل و فانىهستند ببیند. اشیاء را به دو قسم تقسیم مى

براى . شان استچنین كسانى دلهایشان متعلق و مربوط به پروردگار حقیقى

خویشتن حیات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود كسى اداره كن آن حیات 

 بینند. در طول مسیر آن زندگى، جز حسن و جمیل چیزى نمىنیست، و 

از دریچه دید آنان هر چه را كه خدا آفریده حسن و جمیل است، و جز آن كارها كه 

 رنگ نافرمانى او را به خود گرفته هیچ چیز زشت نیست . 

این چنین انسانى در نفس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و سرورى درك 

توان گفت كه چگونه است، و چگونه چنین اش را معین كرد و نمىتوان اندازهنمى كند كهمى

نباشد و حال آنكه مستغرق در حیاتى دائمى و زوال ناپذیر، و نعمتى باقى و فنا ناپذیر، و 

لذتى خالص از الم و كدورت، و خیر و سعادتى غیر مشوب به شقاوت است، و این ادعا، 

اعتبار هم مؤید آن است، و آیات بسیارى از قرآن كریم نیز بدان  خود حقیقتى است كه عقل و

  ناطق است.

شود، و زندگى مجازى بوئى از این آثار زندگى جز بر زندگى حقیقى مترتب نمى

آن ندارد، خداوند این آثار را بر حیاتى مترتب كرده كه آن را مختص به مردم با ایمان و 

حقیقى و واقعى و جدید، كه خدا آن را به كسانى كه داراى عمل صالح دانسته، حیاتى است 

 فرماید . سزاوارند افاضه مى

كند، و خود این آن چیزى است كه تدبر در آیه شریفه مورد بحث آن را افاده مى

یكى از حقایق قرآنى است، و با همین بیان، علت اینكه چرا آن زندگى را با وصف طیب 

مانطور كه روشن كردیم حیاتى است خالص كه شود، گویا هتوصیف فرموده روشن مى

 خباثتى در آن نیست كه فاسدش كند و یا آثارش را تباه سازد!

 491ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  97آیه               

 

 

 صمالک خاص ثواب و گناه  همسران  و صحابه رسولخدا 
 

تُِرْدَن اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا َو ِزینَتََها فَتَعَالَیَن أَُمت ِْعُكنَّ َو یَأَیَها النَّبىُّ قُل ألَْزَوِجك ِإن ُكنتُنَّ ”  -

ْحُكنَّ سَراحاً َجِمیالً،  أُسر ِ

َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَِت ِمنُكنَّ أَْجراً  - َ َو َرسولَهُ َو الدَّاَر االَِخَرةَ فَإِنَّ َّللاَّ َو إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن َّللاَّ

 َعِظیماً،

خواهید، بیایید تا همسرانت بگو اگر زندگى دنیا و زینت آن را مىاى پیامبر! به  -
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 چیزى از دنیا به شما بدهم، و رهایتان كنم، طالقى نیكو و بى سر و صدا،

خواهید، بدانید كه خدا براى و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى  -

 “نیكوكاران از شما اجرى عظیم تهیه دیده است.

 

دنیا و زینت آن، این است كه انسان دنیا و زینت آن را اصل و  مراد از اراده حیات

هدف قرار دهد، چه اینكه آخرت را هم در نظر بگیرد یا نه، و مراد از اراده حیات آخرت 

نیز این است كه آدمى آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه 

و به زینت و صفاى عیش نائل بشود، یا آنكه از  اینكه حیات دنیاییش هم توسعه داشته باشد،

 لذائذ مادى به كلى بى بهره باشد.

كه به همسرى آن جناب باقى بمانند و آخرت را هم فرضى  هبهمسران رسول خدا 

اش اجر عظیمى است در نزد خدا، اما نه به نتیجهبر حیات دنیا و زینت آن ترجیح دهند 

 و عمل صالح هم بكنند . طور مطلق، بلكه به شرطى كه احسان 

اجر عظیم  وسل م وآلهعلیههللاپس چنین نیست كه صرف همسرى رسول خدا صلى

داشته باشد، و خدا براى هر كس كه همسر آن جناب شود كرامتى و حرمتى قائل باشد، بلكه 

 .كرامت و احترام براى همسرى توأم با احسان و تقوى است

و این تقیید نظیر تقییدى است كه نسبت به كرامت اصحاب رسول خدا كرده، و 

محمد رسول هللا و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا ... ”فرموده:

شود همه پس معلوم مى“ وعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما،

بودند مشمول این وعده نیستند، بلكه تنها  وسل موآلهعلیههللاخدا صلىكسانى كه صحابى رسول 

اند،  پس اگر از یك نفر صحابى انحراف و شامل آن عده است كه ایمان و عمل صالح داشته

را كفاره  وسل موآلهعلیههللاتوانیم صحبت با رسول خدا صلىگناه و ظلمى سرزده باشد، ما نمى

 آن حساب كنیم. 

با این حرفها تقیید “ ان اكرمكم عند هللا اتقیكم،” كوتاه سخن اینكه اطالق جمله:و 

شود، و همچنان به قوت خود باقى است، و به حكم اطالق آن حسب و نسب و یا هیچ نمى

 سببى دیگر مالك كرامت نزد خدا نخواهد بود.

ر یك از ه“ و من یقنت منكن هلل و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین،” 

براى خدا و رسول او خاضع شود، و یا  وسل موآلهعلیههللاشما همسران رسول خدا صلى

مالزم اطاعت و خضوع براى خدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، اجرش را دو برابر 

 كنیم.دهیم، و برایش رزقى كریم، یعنى بهشت آماده مىمى

رایشان احترام قائل است، و آنهایى كه چنین افرادى به درگاه خدا نزدیكند، و خدا ب

شوند، از خدا دورند، و خدا هیچ ارزشى برایشان قائل نیست، و مرتكب فاحشه مبینه مى

 همسرى رسول خدا كمترین اثرى برایشان ندارد جز دورتر شدن، و وبال بیشتر آوردن. 

 456ص :    16سوره احزاب       المیزان ج :  29و28آیه    
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 دیده ایمان و اجابت دعوت حقعاقبت پسن
 

ا فى األَْرِض ”  - ِللَِّذیَن استََجابُوا ِلَربِهُم اْلُحسنى َوالَِّذیَن لَْم یَستَِجیبُوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهم مَّ

 الِمَهاد،َجِمیعاً َو ِمثْلَهُ َمعَهُ الْفتَدَْوا بِِه أُولَئك لُهْم سوُء الِحساِب َو َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َو بِئْس 

براى كسانى كه اجابت كردند دعوت حق پروردگارشان را سرانجامى نیك   -

شوند است، و كسانى كه استجابت نكردند او را سرانجامى دارند كه راضى مى

براى خالصى از آن، ما فوق آنچه را كه ممكن است آرزویش را بكنند فدیه 

یا مقارن حسابى آید متضمن و بدهند، زیرا عاقبت بدى كه بر سرشان مى

 “سخت و استقرار در جهنم است، آرى مهادشان بدترین مهاد است!

 

مطلبى كه در این آیات آمده پیرامون عاقبت امر ایمان و سرانجام كفر است، و 

 كند، هر چند دو برابر نعمتهاى دنیا باشد.اینكه عاقبت محموده ایمان را هیچ چیز جبران نمى

مل صالح مثوبت و اجر الهى است و آنهم بهشت چون عاقبت محموده ایمان و ع

است، و لیكن مثوبت و بهشت از آن جهت كه مثوبت و یا بهشت است در این مقام مقصود 

نیست، بلكه از این جهت كه عاقبت امر ایشان و منتهى الیه مجاهدات ایشان است منظور 

 است . 

اولئك لهم ” اید: فرمدر آیات بعدى بعد از تعریف ایشان به صفات مختصشان مى

 “.عقبى الدار جنات عدن یدخلونها

كنند چیزى بر سرشان و در مقابل، كسانى كه دعوت پروردگار خود را اجابت نمى

آید كه اگر این عده نهایت درجه آرزوهاى زندگى را بدست آورده باشند و بلكه ما فوق آن مى

را كه بخاطر سرپیچى از دعوت را داشته باشند و بخواهند همه آنها را بدهند و آن نعمت 

 توانند بدست آورند.اند بدست بیاورند، هرگز نمىخدا از دست داده

آنگاه خداى تعالى از همین سرانجام بدى كه قابل وصف نیست خبر داده و 

 “ .و بئس المهاد اولئك لهم سوء الحساب و ماویهم جهنم” فرماید:مى

 465 ص :   11سوره رعد    المیزان ج :  18آیه 
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 فصل دوم

 
 

 

 دیدگاه قرآن درباره سیئات و گناهان

 

 

 

 موضوع و انواع گناهان كبیره

 

در روایتي از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم تعداد گناهان كبیره بر اساس 

 نوع كیفر آنها بیست عدد به شرح زیر شمرده شده است: 

 

 شرك به خداى تعالى - 1

اولین گناه كبیره شرك به خداي تعالي است، به دلیل این كالم خداى عز و جل كه  

انه من یشرك باهلل فقد ” فرماید:و این آیه كه مى“ ان هللا ال یغفر ان یشرك به،” فرماید:مى

كسى كه به خدا شرك بورزد، خدا بهشت را بر او حرام  -حرم هللا علیه الجنة و ماویه النار

 “اهش آتش است.كرده و جایگ

 

 نومیدي از رحمت خداي تعالي – 2

بعد از شرك به خداى تعالى نومیدى از رحمت او است، چون در این باره 

شوند مگر از رحمت خدا مایوس نمى -انه ال ییاس من روح هللا اال القوم الكافرون ”فرموده:

 “مردم كافر.

 

 ایمني از مكر خداي تعالي – 3

ایمنى از مكر خداى تعالى است، چون خداى تعالى او را دیگر از گناهان كبیره، 

 “فال یامن مكرهللا اال القوم الخاسرون.” خاسر و زیانكار خوانده، و فرموده:

 

 عاق والدین -4

اى كه در قرآن آمده عقوق والدین است و آن این است و یكى دیگر از گناهان كبیره

و ” السالم نقل كرده كه فرمود:كه عاق والدین را جبار و شقى نامیده، و از قول عیسى علیه

خدا مرا نیكوكار نسبت به مادرم كرده، و مرا جبار و  -برا بوالدتى و لم یجعلنى جبارا شقیا
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 “شقى نكرد.

 

 قتل نفس  – 5

دیگر از گناهان كبیره قتل نفس است. یعنى كشتن انسانى كه خداى تعالى خون او 

و ” را محترم قرار داده، و در نتیجه بدون حق نباید كشته شود، و در باره این گناه فرموده:

و كسى كه مؤمنى را عمدا به قتل برساند،  -من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها

 “رش جهنم است، در حالى كه همیشه در آن خواهد بود.كیف

 

 دادن نسبت زنا به زنان بى گناه  – 6

ان الذین یرمون المحصنات الغافالت ” خداى تعالى در باره این گناه فرموده:

كسانى كه زنان مؤمن پاكدامن و از  -المؤمنات لعنوا فى الدنیا و االخرة و لهم عذاب عظیم

 “اند، و عذابى عظیم دارند.زنند، در دنیا و آخرت لعنت شدهمت زنا مىهمه جا بى خبر را ته

 

 خوردن مال یتیم – 7

اش دیگر از گناهان كبیره خوردن مال یتیم است، چون قرآن كریم در باره

كسانى كه اموال ایتام را به ظلم  -ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما... ” فرماید:مى

 “كنند.كه آتش در شكم خود مىخورند جز این نیست مى

 

 فرار از جنگ - 8

و من یولهم یومئذ دبره اال متحرفا لقتال او ” فرماید:خداى تعالى در باره آن مى

دشمن  و كسى كه پشت به -متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من هللا و ماویه جهنم و بئس المصیر

كند، بدون اینكه بخواهد حیله جنگى بكار برده، و یا به جمعیتى بپیوندد تا او را كمك كنند، با 

 “خشمى از خدا روبرو شده، و چنین كسى جاى در دوزخ دارد، كه چه بد سرانجامى است.

 

 رباخواري -9

م الذى الذین یاكلون الربوا ال یقومون اال كما یقو” خداى تعالى در باره آن فرموده:

خیزند مگر مثل كسى كه خورند از جاى بر نمىآنها كه ربا مى -یتخبطه الشیطان من المس

فان لم تفعلوا ” شیطان با تماس خود مخبطش كرده است. و نیز در باره رباخواران فرموده:

حال اگر باز هم از این عمل دست بردار نیستید، اعالم جنگ  -فاذنوا بحرب من هللا و رسوله

 “ا و رسولش دهید!با خد

 

 جادوگري -10

دهم از گناهان كبیره جادوگرى )سحر( است، چون خداى تعالى در باره آن 

دانند ساحران به خوبى مى -و لقد علموا لمن اشتریه ماله فى االخرة من خالق” فرموده:
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 “كسى كه سحر را بر كتاب خدا ترجیح دهد در آخرت نصیبى ندارد.

 

 زنا -11

و من یفعل ” فرماید:اهان كبیره زنا است، زیرا خداى تعالى مىیكى دیگر از گن

و كسى كه این گناه را مرتكب  -ذلك یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلد فیه مهانا

شود با عقوبتى روبرو خواهد شد و روز قیامت عذاب براى او مضاعف گشته با ذلت در آن 

 “جاودانه خواهد زیست.

 

 دروغسوگند  -12

ان الذین یشترون بعهد هللا و ایمانهم ثمنا قلیال ” فرماید:خداى تعالى در باره آن مى

مسلما كسانى كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهایى اندك را به  -اولئك ال خالق لهم فى االخرة 

 “اى ندارند!آورند ، اینان در آخرت هیچ بهرهدست مى

 

 دزدیدن از غنایم  -13

ان كبیره غلول یعنى خیانت و دزدیدن از غنیمت است، كه خداى دیگر از گناه

و كسى كه از غنیمت بدزدد،  -و من یغلل یات بما غل یوم القیمة ” تعالى در باره آن فرمود:

 “آید.و در آن خیانت كند، روز قیامت با همان خیانتش مى

 

 زكات واجب عدم پرداخت -14

است، چون خداى سبحان در باره آن چهاردهمین گناه كبیره ندادن زكات واجب 

روزى  -یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم” فرماید:مى

دمند، تا سرخ شود، آنگاه با همان پولها پیشانى و پشت ها در آتش جهنم مىكه بر آن گنجینه

 “زنند.و پهلویشان را داغ مى

 

 شهادت دروغ و كتمان شهادت  -15

” فرموده:  یگر گناه كبیره شهادت دروغ، و كتمان شهادت است، چون خداى تعالىد

 “و كسیكه شهادت را كتمان كند قلبش گنه كار است. -و من یكتمها فانه آثم قلبه

 

 شرابخواري -16

گسارى است، زیرا خداى تعالى آنرا معادل شانزدهمین گناه كبیره شرب خمر یا مى

 پرستى قرار داده است.بت

 

 ترك واجبات - 18و   ترك عمدي نماز،  -17

دیگر گناه كبیره ترك نماز از روي عمد است و ترك هر عملى كه خداى تعالى آن 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                کتاب پنجاه و سوم: حسنات و سیئات – گناه و ثواب 30

كسى كه نماز ” فرمود: وسل موآله علیههللارا واجب فرموده، به دلیل این كه رسول خدا صلى

 “از او برى و بیزار است. وسل موآلهعلیههللاصلىرا عمدا ترك كند ذمه خدا و ذمه رسول خدا 

 

 قطع رحم   -20پیمان شكني،  و  -19

پیمان شكني و قطع رحم نیز از گناهان كبیره هستند، و خداى تعالى درباره آنها 

اینان مشمول لعنت خدایند، و منزل بد كه همان  -اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار” فرموده:

                                        “ن ایشان است.دوزخ است از آ

 527ص :    4المیزان ج :   

 

 

 تعریف سیئات:  گناهان كبیره و صغیره 

 

ْدَخالً َكِریماً، ”  -  إِن تْجتَنِبُوا كبَائَر َما تُنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعنُكْم سی ِئَاتُِكْم َو نُْدِخْلكم مُّ

 

اید اجتناب كنید، ما از بدیهاى شما كه از آنها نهى شده اىاگر از گناهان كبیره -

 .“سازیم كنیم و به منزلگاهى گرامى داخلتان مىصرفنظر مى

 

  ؟در عرف قرآن به چه معنا است هئی ِ سَ كلمه 

آید به آید به طورى كه از ماده و هیات آن بر مىمى سیئاتاین كلمه كه جمعش 

و بدى را با خود همراه دارد، و به همین جهت اى  معناى حادثه ویا عملى است كه زشتى

و ”  شود، نظیر آیه:كند اطالق مىبسا كه لفظ آن بر امور و مصائبى كه آدمى را بد حال مى

و ” و آیه:“ رسد مگر از ناحیه خودت،هیچ مصیبتى بتو نمى -ما اصابك من سیئة فمن نفسك

 “،عجله دارند بالئى بر سرت آید -یستعجلونك بالسیئة

و اى بسا كه بر نتایج معاصى و آثار خارجى و دنیوى و اخروى آن اطالق شود، 

 فرماید:نظیر آیه شریفه زیر كه مى

آثار شوم گناهانى كه كرده بودند به ایشان رسید  -فاصابهم سیئات ما عملوا”  -

 و آیه: ....“  

بزودى آثار گناهانى كه كرده بودند به ایشان  -سیصیبهم سیئات ما كسبوا”  -

 “ رسد.مى

و این به حسب حقیقت به معناى سابق بر مي گردد، و اى بسا بر خود معصیت نیز 

كیفر هر  -و جزاء سیئة سیئة مثلها”  -فرماید:شود، مانند آیه شریفه زیر كه مىاطالق مى

 “است!گناهى مصیبتى مثل خود آن 

شود، چه صغیره و گاهى بر مطلق گناهان اطالق مى سیئة به معناى معصیت،و 

ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا ” چه كبیره، مانند آیه: 
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كه در این آیه و آیاتى نظیر آن كلمه “ الصالحات ، سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحكمون،

 سیئات بر مطلق گناهان اطالق شده است . 

و شاید در مواردى این كلمه در خصوص گناهان صغیره اطالق شود، مانند آیه 

چون با ...“ اتكم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئ” فرماید:مورد بحث كه مى

 ماند.فرض اجتناب از گناهان كبیره دیگر گناهى جز صغیره باقى نمى

دو نوع بودن گناهان و انقسام آن به صغیره و و سخن كوتاه اینكه در داللت آیه بر 

 در مقایسه آنها با یكدیگر هیچ تردیدى نیست و نباید در آن تردید كرد.كبیره 

ینكه آیه شریفه در مقام منت نهادن بوده و نویدى و همچنین هیچ تردیدى نیست در ا

اگر از بعضى گناهان اجتناب رسد، كه است كه با عنایتى لطیف و الهى به گوش مؤمنین مى

پس نباید پنداشت كه این آیه  ،گذردكنند خداى عز و جل از بعضى دیگر گناهانشان در مى

، چرا كه معنایى براى چنین دهدشریفه مؤمنین را در ارتكاب گناهان صغیره جرأت مى

 .توهمى نیست

چون هیچ تردیدى در این نیست كه آیه شریفه از ارتكاب گناهان كبیره نهى  

اعتنا است، خود مصداقى از ارتكاب صغیره از این جهت كه مرتكبش به آن بى كند، ومى

خداى ، و آن عبارت است از طغیانگرى، و نا چیز شمردن دستور مصادیق گناه كبیره است

 .  سبحان، كه نه تنها گناهى كبیره است، بلكه از بزرگترین گناهان به حساب آمده است

و اما شفاعت هر چند كه حق است، اال این كه شفاعت به حال آنهائى كه در باره 

كنند، و مثال توبه و ندامت را استهزا نموده و به امید شفاعت انگارى مىتكالیف الهى سهل

اعتنائیش به دهند هیچ سودى ندارد چون چنین كسى با بىگناه ادامه مى همچنان به ارتكاب

آورترین كبایر شده، و دیگر راهى براى امر خداى سبحان، مرتكب بزرگترین و هالك

 شفاعت باقى نگذاشته است.

زرگى معصیت از بشود، كه گفتیم : و از همین جا مطلب قبلى ما خوب روشن مى

شود، اگر در نهى اصرار شده باشد، و یا بشدت صادر شده ىشدت نهى از آن، فهمیده م

 فهمیم این گناه كبیره است.باشد، مى

 512ص :    4سوره نساء      المیزان ج :  31آیه       

 
 

 گناهان كبیره، فواحش، و لمم
 

َوِسُع اْلَمْغِفَرةِ  ُهَو أَْعلَُم الَِّذیَن یْجتَنِبُوَن َكبَئَر االثِْم َو اْلفََوِحش ِإال اللََّمَم  إِنَّ َربَّك ”  -

َهِتُكْم  فاَل تَُزكُّوا أَنفُسُكْم  ُهَو  َن األَْرِض َو إِْذ أَنتُْم أَِجنَّةٌ فى بُطوِن أُمَّ بِكْم إِْذ أَنشأَكم م ِ

 ،أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى

اند، و گناهانى كوچك و اما كسانى كه از گناهان كبیره و خیلى زشت پروا كرده -

اند، پروردگار تو مغفرتى وسیع دارد، او به وضع شما آگاه است، ب شدهمرتك
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آورد، و چه آن زمانى كه در شكم چه آن زمانى كه شما را از زمین پدید مى

داند چه مادرانتان جنین بودید، پس بیهوده خویشتن را نستایید كه او بهتر مى

 “كسى با تقوا است.

ه معناى عملى بوده كه دیر به نتیجه و ثواب اثم به معناى گناه است، و اصل آن ب

برسد. و منظور از كبائر االثم، گناهان كبیره است) كه به طورى كه در روایات ثواب 

آمده،( عبارت از هر گناهى  السالماالعمال از عباد بن كثیر النوا از امام ابى جعفر علیه

 است كه قرآن مرتكبش را تهدید به آتش دوزخ كرده باشد.

مه فواحش به معناى گناهانى است كه خیلى شنیع و رسوا باشد، از آن جمله كل

خداى تعالى زنا و لواط را دانسته، ولى بعید نیست از ظاهر آیه برآید كه در اینجا فواحش و 

 كبائر یكى باشد.

اند: منظور از آن گناهان صغیره است. بعضى بعضى گفته لََمم در باره معناى كلمه

اند: لمم عبارت از این است كه كسى تصمیم بر گناه بگیرد ولى انجام ندهد. بعضى گفته

اند: لمم، گناهى است كه گهگاه ارتكاب شود، و مرتكب آن عادت بر آن نكرده باشد، كه گفته

و هم صغیره، و مضمون آیه با مضمون  شوددر این صورت لمم هم شامل گناهان كبیره مى

و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسكم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر ” آیه شریفه

كه در وصف متقین و محسنین است “ الذنوب اال هللا و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون،

فرماید: متقین و نیكوكاران ه مىگوید، چون این آیشود، و مضمون همان را مىمنطبق مى

دارند، بسیار به یاد خدا یا به خود ستمى روا مى كنند، وكسانى هستند كه اگر عمل زشتى مى

دانند غیر از خدا كسى نیست كنند، چون مىافتند، و براى گناهان خود طلب مغفرت مىمى

عالما عامدا اصرار  اندكه گناهان را بیامرزد، و كسانى هستند كه هرگز بر آنچه كرده

 اند.نورزیده

به معناى سوم تفسیر شده، مثال در اصول كافى  السالمو در روایات اهل بیت علیهم

روایت آمده كه فرمود: لمم این است كه كسى بر  السالماز ابن عمار از امام صادق علیه

 گناهى تصمیم بگیرد و بعد استغفار كند.

السالم روایت كرده كه لم از امام صادق علیهو نیز به سند خود از محمد بن مس

فرمود: لمم این است كه انسان گاهى گناهى را مرتكب شود، و دیگر تا مدتى پیرامون آن 

 نگردد، و باز بار دیگر مرتكبش شود. 

روایت كرده كه فرمود:  السالمو باز به سند خود از ابن عمار از امام صادق علیه

در هیچ یك از كند، اما طبعش خواهان آن نیست شت سر هم گناه مىاى است كه پلمام آن بنده

 این سه روایت كلمه لمم به گناه صغیره معنا نشده است.

كند و تفسیر مى الذین احسنوافرمود: و آیه شریفه مطلب آیه قبلى را كه مى  

كنند، و فرماید: همینها هستند كه از گناهان كبیره اجتناب دارند و از فواحش دورى مىمى

 در عین حال ممكن هم هست از ایشان سر بزند.

كند تا به امید آمرزش خدا ایشان را تطمیع مى“ ان ربك واسع المغفرة،” و جمله
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 توبه كنند.

رماید: وقتى كه خداى تعالى شما را بهتر از هر فمى“ فال تزكوا انفسكم،” و جمله 

شناسد، و از آغاز خلقتتان و سرانجام آن باخبر است، پس دیگر بیهوده خود را به كس مى

 داند پاك و با تقوا كیست!پاكى نستایید، و او بهتر مى

 67ص  19سوره نجم   المیزان ج  32آیه 

 

 

 مأخذ شناسائي و تشخیص گناهان كبیره

 

عبارت است از آن گناهى كه با لحنى شدید از آن نهى شده باشد، و یا  یرهگناه كب

در نهى از آن اصرار و یا تهدید به آتش شده باشد، حال چه این كه آن نهى در كتاب خداى 

 تعالى باشد یا در سنت.

در حدیث كافى آمده است كه: گناه كبیره آن گناهى است كه خداى تعالى عذاب آتش 

و نیز درحدیث فقیه و تفسیر عیاشى است كه: كبیره آن گناهى  كرده باشد. را بر آن واجب

 است كه خداى تعالى مرتكب آنرا تهدید به آتش كرده باشد.

پس مراد از واجب كردن و تهدید نمودن اعم است از اینكه تصریح به آن كرده 

كالم خداى عز و جل باشد، و یا این وجوب و تهدید را به اشاره فهمانده باشد، چه این كه در 

  وسل م.علیه وآله هللاآمده باشد و یا در كالم و حدیث رسول خدا صلى

بعضى از  شود، این است كه اگر درمطلب دومى كه با روایت فوق روشن مى

اى كه ها منحصر در هشت و یا نه كبیره شده، نظیر بعضى از روایات نبویهروایات كبیره

یا منحصر در بیست كبیره شده، نظیر روایت فوق، و یا هفتاد از طرق اهل سنت نقل شده، و 

نظیر روایاتى دیگر، همه به اعتبار اختالفى است كه در بزرگى گناه است، همچنان كه در 

 روایت مورد بحث در باره شرك به خداى تعالى تعبیر كرده بود به بزرگترین كبایر.

فرمود: از هفت گناه  وسل مآلهوعلیههللادر روایت دیگر  است كه رسول خدا صلى

 كشنده اجتناب كنید، اصحاب پرسیدند: آن هفت گناه كدام است؟

رسول هللا فرمود: شرك به خدا و كشتن بناحق انسانى كه خونش محترم است، و 

سحر و ربا خوارى، و خوردن مال یتیم، و پشت كردن به لشگر دشمن در روز جنگ، و 

 خبر.(گناه و از همه جا بىىتهمت زنا زدن به زنان مؤمن) ب

اى به اهل یمن وسل م نامهوآلهعلیههللادر روایت دیگر است كه رسول خدا صلى

نوشت، و در آن واجبات و مستحبات و دیات را بر شمرده و به دست عمرو بن حزم داد تا 

خدا و در  گوید: در آن نامه آمده بود از همه گناهان كبیره بزرگتر در نزدبرساند . عمرو مى

قیامت، شرك ورزیدن به خدا است، و سپس كشتن انسانى مؤمن بدون حق، و فرار در روز 

جنگ و عاق والدین شدن، و تهمت زنا به زنان پاكدامن زدن، و سحر آموختن، و ربا 

         خوردن، و مال یتیم را تصرف كردن.
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 529ص :    4المیزان ج :   

 

 

 حقیقت معصیت
 

 فرمود: وسل موآلهعلیههللاالمنثور است كه رسول خدا صلىدر تفسیر الدر 

كسي كه خدا را اطاعت كند، خدا را ذكر كرده، هر چند كه نماز و روزه و ”  

تالوت قرآنش كم باشد، و كسي كه خدا را عصیان كند، خدا را از یاد برده، هر 

 “ چند نمازش و روزه و تالوتش بسیار باشد! 

زند اى سر نمىمعصیت از هیچ بندهدر این حدیث به این معنا اشاره شده كه  مؤلف :

انسان اگر بداند حقیقت معصیت چیست و چه آثارى دارد ، چون مگر با غفلت و فراموشى

كند، و چون به یاد خدایش حتى كسي كه معصیت مىكند، هرگز اقدام بر معصیت نمى

كند، او طاغى و جاهل به ى به مقام پروردگارش نمىاندازند، باز هم باك ندارد و اعتنائمى

 مقام پروردگارش و علو كبریائیش است، او نمي داند كه خدا چگونه به وى احاطه دارد.

و به همین معنا روایتى دیگر در تفسیر الدر المنثور است كه رسول خدا 

 فرمود: خداي تعالى فرموده: وسل موآلهعلیههللاصلى

و كسي كه به یاد من باشد، در  م یاد كنید تا با مغفرتم یادتان كنممرا با اطاعت” 

كسي كه مرا یاد كند حالیكه مطیع هم باشد بر من واجب مي شود كه با مغفرتم یادش كنم و 

كنم، در حالي كه بر او خشمناك باشم  در حالي كه نافرمان باشد، بر من واجب مي شود یادش

“. ... 

اي است آمده، در باره یاد خدا در حال معصیت، همان نكتهاى كه در این حدیث نكته

اند، چون بودن یاد خدا بدون اثر، همان كه آیه شریفه و روایاتى دیگر آنرا نسیان نامیده

 نسیان است.

 514ص :    1المیزان ج :                                            

 

 دمعرفی گناهان مربوط به افعال، گفتار و عقای
 

َم َربَى اْلفََوِحش َما ظَهَر ِمنَها َو َما بَطَن َو االثَْم َو اْلبَْغَى بِغَیِر ”  - قُْل إِنََّما َحرَّ

ِ َما ال   اْلَحق   ً َو أَن تَقُولُوا َعلى َّللاَّ ْل ِبِه سْلطنا ِ َما لَْم یُنز ِ َو أَن تُشِرُكوا بِاَّللَّ

 ،تَْعلَُمونَ 

ه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در بگو اى پیغمبر كه خداى من هر گون -

نهان و گناهكارى و ظلم بناحق و شرك به خدا را كه بر آن شرك هیچ دلیل 

دانید از روى جهالت به خدا نسبت دهید، همه ندارید و اینكه چیزى را كه نمى
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 “را حرام كرده است.

گناهانى است كه حد اعالى شناعت و زشتى را داشته باشد، مانند  فواحشمراد از 

گناهانى است كه باعث انحطاط، ذلت و سقوط در  اثمزنا، لواط و امثال آن، و منظور از 

 سازد.گسارى كه آبروى آدمى و مال و عرض و جانش را تباه مىزندگى گردد، مانند مى

تعدى و طلب كردن چیزى است كه حق طلب كردن آن را نداشته  بغىمنظور از 

ها و تعدیات بر مردم و استیالى غیر مشروع بر آنان. توصیف بغى به باشد، مانند انواع ظلم

وصف غیر حق از قبیل توصیف به الزمه معنا است، نه تقسیم بغى به حق و غیر حق، 

از این باب “ ما لم ینزل به سلطانا،” ید:به ق“ وان تشركوا،” همچنانكه تقیید شرك در آیه:

 است، نه تقسیم شرك به شرك با دلیل و بدون دلیل.

شود به مند مىگویا شنونده پس از شنیدن خطاب اباحه زینت و طیبات رزق عالقه

چه چیزهایى است، لذا در این آیه چیزهایى را كه غیر طیب است به  غیر طیباتاینكه بفهمد 

و به بیانى كه شامل تمام انواع گناهان باشد بیان كرده است، چون  طور فهرست و خالصه

محرمات مربوط به افعالند و یا مربوط به اقوال و محرمات دینى از دو حال خارج نیستند: یا 

 عقاید . 

و ان تشركوا باهلل و ان ” كلمات: فواحش، اثم و بغى مربوط به قسم اول و جمالت:

كند، قسم اول هم دو نوع است: یكى آنهایى كه ا خالصه مىقسم دوم ر“ تقولوا على هللا،

مربوط به حق الناس است كه كلمه بغى جامع آنها است، و دیگرى گناهانى است كه مربوط 

به حق الناس نیست، این نیز دو گونه است: یكى آنهایى كه زشت و شنیعند و كلمه فاحشه 

داراى مفسده و ضرر براى گنهكار است  اشاره به آنها است. و دیگرى گناهانى است كه تنها

 و كلمه اثم عنوان اینگونه گناهان است. قسم دوم نیز یا شرك به خدا است و یا افتراء بر او.

     

 106ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :  33آیه                  

 

 مصداق گناهان بزرگ و فواحش
 

 ،ِم َو اْلفََوِحش َو إِذَا َما َغِضبُوا ُهْم یَْغِفُرونَ َو الَِّذیَن یْجتَنِبُوَن َكبَئَر االث”  -

كنند، و چون و نیز براى كسانى كه از گناهان كبیره و از فواحش اجتناب مى -

 “بخشند.گیرند جرم طرف را مىخشم مى

اى كه آثار سوئش بزرگ است، و خداى كبائر االثم عبارت است از گناهان كبیره 

و كلمه “ قل فیهما اثم كبیر،” را شمرده، و فرموده: گسارى و قمارمىتعالى از جمله آنها 

زنا و است، و خداى تعالي  گناه شنیع و بى شرمانهفواحش جمع فاحشه است كه به معناى 

و از لوط “ و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة.”   را از مصادیق آن شمرده و فرموده: لواط

 “أ تاتون الفاحشة و أنتم تبصرون.” فرموده:حكایت كرده كه در باره لواط 

 92ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  37آیه 
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 گناهان قابل بخشش، و گناهان مستوجب كیفر
 

ِحیماً.  َو َمن ”  - َ َغفُوراً رَّ َ یَِجِد َّللاَّ َو َمن یَْعَمْل سوءاً أَْو یَظِلْم نَْفسهُ ثُمَّ یَستَْغِفِر َّللاَّ

 ً ُ َعِلیماً َحِكیماً. َو َمن یَْكِسب َخِطیئَةً یَْكِسب إِثْما فَإِنََّما یَْكِسبُهُ َعلى نَْفِسِه َو كاَن َّللاَّ

بِیناً،  أَْو إِثماً ثُمَّ یَْرِم بِِه بَِریئاً فَقَِد اْحتََمَل بْهتَناً َو إِثْماً مُّ

دارد و سپس از كند و یا به خود ستم روا مىبلى، كسى كه احیانا عمل بدى مى -

یابد . و هر كس قلب كند، خدا را آمرزگار و رحیم مىا طلب مغفرت مىخد

رود و علم و خود را با ارتكاب گناه آلوده سازد، دودش به چشم خودش مى

شود، حكمت از طرف خدا است. و كسى كه خود مرتكب خطائى یا گناهى مى

رفته اندازد بهتان و گناهى آشكار گردن گگناهى مىگردن بىسپس آن را به 

 “است.

 

این آیه شریفه و دو آیه بعد آن هر سه در این زمینه سخن دارند كه غرض واحدى 

را تامین كنند و آن غرض بیان گناهى است كه آدمى با علم به گناه بودنش مرتكب شود، هر 

 كند:یك از سه آیه جهتى از جهات آن گناه را بیان مى

سازد كه هر معصیت كه انسان مرتكب آن شود، با تبعاتى آیه اولى روشن مى -الف

شود، و بنده خدا گذارد، و در نامه اعمالش نوشته مىكه دارد، در نفس او اثر سوء باقى مى

تواند به وسیله توبه و استغفار، آن اثر سوء را از بین ببرد، و اگر بنده خدا توبه و مى

 غفور و رحیم خواهد یافت.استغفار بكند، خدا را 

دهد كه هر گناهى كه ایشان مرتكب شوند، تنها و تنها به آیه دوم تذكر مى -ب 

ضرر خود كرده و ممكن نیست كه اثر آن گناه خطا برود، یعنى دامن او را نگیرد و به جاى 

ه خود تالش نكند، و براى تبرئه خود گناه خود را باو دامنگیر غیر شود. پس گنه كار بى

 گردن بى گناهى نیندازد و دست به افتراء و تهمت نزند.

شود، به فرض دهد كه خطا و گناهى كه انسان مرتكب مىآیه سوم توضیح مى -ج  

هم كه به دیگران تهمت بزند و به گردن بى گناهان بشكند، تازه مرتكب گناهى دیگر، غیر 

 گناه اول شده است.

 

 “نفسه و كان هللا علیما حكیما،و من یكسب اثما فانما یكسبه على ” 

از نظر مضمون مرتبط به آیه بعد است مساله تهمت به خدا و گناه  که دومی در آیه

را متعرض است، و بنا بر این جمله مورد بحث به منزله مقدمه است براى آن آیه و در 

ین در در این صدد است كه اثر گناه را منحصرا مع“ فانما یكسبه على نفسه،” نتیجه جمله:

كنند، و سپس آن را به گردن مرتكب آن كند، و این خود اندرزى است به كسانى كه گناه مى

 اندازند.بى گناهى مى
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داند گناه را چه كسى مرتكب شده، و او شخص گنه كار است، نه چون خدا مى

ه متهم و نه كسى كه گردن گرفته، و خدا حكیم است، و به جرم گناه، غیر گناه كار را مؤاخذ

لها ما ” دهد، همچنانكه در جاى دیگر فرموده:كند، و وزر گناه را جز بر و ارزش نمىنمى

” و نیز فرموده:“ و ال تزر وازرة وزر اخرى،” و نیز فرموده:“ كسبت و علیها ما اكتسبت،

و قال الذین كفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایاكم و ما هم بحاملین من خطایاهم 

 .“ ء انهم لكاذبون ىمن ش

 

 “و من یكسب خطیئة او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا،”
 

خداى سبحان از آنجا كه در آیه فوق خطیئه را به كسب نسبت داده، مرادش از این 

  داند نباید انجام داد.كلمه همان معصیت است یعنى انجام دادن عملى كه مى

در آیات كریمه  معصیتن معنا روشن شد كه چرا تعبیر از و از آنچه گذشت ای

، و جائى دیگر سوءنامیده یك جا  خطیئهخوانده، جائى دیگر  اثممختلف است، یك جا آن را 

خوانده و روشن شد كه هر یك از این الفاظ معنائى  ضاللتو جائى دیگر  خیانت، یك جا ظلم

    داردكه مناسب با محلى است كه در آنجا استعمال شده است.

 120ص :    5سوره نساء       المیزان ج :  112تا  110آیه                 

 

 كفر نومیدي از رحمت خدا 
 

ِ  إِنَّهُ ال یَبَنىَّ اْذَهبُوا فَتََحسسوا ِمن یُوسف َو أَِخیِه َو ”  - ْوح َّللاَّ ال تَاْیئَسوا ِمن رَّ

ِ إِال اْلقَْوُم اْلَكِفُروَن، ْوح َّللاَّ  یَاْیئَس ِمن رَّ

نومید فرزندان من! بروید و یوسف و برادرش را بجوئید و از فرج خدا  -

 “شوند،مشوید، كه جز گروه كافران از گشایش خدا نومید نمى

روح خدا مایوس و از رحمتش ناامید شود  تواند و نباید ازهیچ صاحب ایمانى نمى

یاس از روح خدا و نومیدى از رحمتش در حقیقت محدود كردن قدرت او، در معنا كفر زیرا 

السالم را حكایت همچنانكه در آنجا كه گفتار یعقوب علیه ،به احاطه و سعه رحمت اوست

 “انه ال ییاس من روح هللا اال القوم الكافرون.” فرماید:كند مىمى

و ” فرماید: كند از قول او مىالسالم را حكایت مىو در آنجا كه كالم ابراهیم علیه

از گناهان كبیره و مهلكه و همچنین در اخبار وارده، “ من یقنط من رحمة ربه اال الضالون،

 شمرده شده است.

 321ص :    11سوره یوسف  المیزان ج :  87آیه   
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 شرك خفي گریبانگیر مؤمن

 

شِرُكونَ ”  - ِ إِال َو ُهم مُّ  ،َو َما یُْؤِمُن أَكثُرُهم بِاَّللَّ

 “و بیشترشان به خدا ایمان نیارند، جز اینكه مشرك باشند. -

 

چگونه ممكن است آدمى در آن واحد، هم متلبس به ایمان باشد و هم به شرك، با 

 شوند؟ اینكه ایمان و شرك دو معناى مقابل همند كه در محل واحد جمع نمى

جواب این است كه: این اجتماع، نظیر اجتماع اعتقادات متناقض و اخالقیات 

اى باشند كه فى نفسه قابل از معانىمتضاد است، و از این نظر ممكن است كه اینگونه امور 

شوند، مثال قرب و شدت و ضعفند، و مانند دورى و نزدیكى، به اضافه و نسبت مختلف مى

شوند، ولى اگر نسبى عد اگر مطلق و بدون اضافه لحاظ شود هرگز در محل واحد جمع نمىبُ 

داشته باشند،  و اضافى لحاظ شوند، ممكن است در محل واحد جمع شوند، و با هم مطابقت

مثال در باره مكه، هم دورى صادق است و هم نزدیكى، دورى از شام، و نزدیكى به مدینه، 

همچنین اگر مكه با مدینه مقایسه شود از شام دور هست، ولى اگر با بغداد مقایسه شود به 

 شام نزدیك خواهد بود . 

و بستگى قلب به  كه حقیقتشان عبارتست از تعلق -ایمان به خدا و شرك به او هم 

خضوع و در برابر خدا یعنى ذات واجب الوجود و بستگى آن بغیر او از چیزهایى كه مالك 

دو مطلب اضافى هستند كه به اختالف نسبت  -خود و چیز دیگرى نیستند مگر به اذن خدا، 

 شوند.و اضافه، مختلف مى

ر كنیم در بین نهایت تصواگر ایمان به خدا و شرك به او را دو نقطه صرف و بى

این دو نقطه فاصله زیادى است كه راهروانى در بین آن دو هر یك در یك نقطه قرار دارند. 

هاى ) پس همانطور كه ممكن است دل آدمى یكسره بستگى به زندگى دنیاى فانى و زینت

باطل آن پیدا كرده و بكلى هر حق و حقیقتى را فراموش كند، و نیز ممكن است مانند 

سازد منقطع گشته از اولیاى خدا از هر چیز كه دل را مشغول از خداى سبحان مىمخلَصین 

اى از او غافل نشود و در ذات و صفات به تمام معنا و با تمامى دل متوجه خدا شده لحظه

 خواهد نخواهد . خود جز به او آرام نگیرد و جز آنچه او مى

باشد، زیرا ) همان  هم داشتههمچنین ممكن است سهمى از آن و سهمى از این را با 

طورى كه گفته شد،( میان این دو نقطه منزلهاى بسیارى است كه از جهت نزدیكى و دورى 

به یكى از آن دو مختلفند، و همین مراتب است كه دو طرف را به نحوى از اجتماع، یكجا 

ز شرك را كند، و ) راهروان در این مراتب كم و یا بیش، سهمى از ایمان و سهمى اجمع مى

 دارند.( 

از جمله ادله بر این مدعا اخالق و صفاتیست كه در باطن دلها جایگزین است و 

كند، و در اعمال صادره از او آدمى را بخالف آنچه كه از حق و باطل معتقد شده دعوت مى

كند و در عین حال بند بند بینیم فالن شخص ادعاى ایمان به خدا مىگذارد، و لذا مىاثر مى
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لرزد، و حال آنكه متوجه این معنا دنش از ترس مصیبتى كه ممكن است روى بیاورد مىب

 اى جز بوسیله خدا ندارد. هست كه هیچ كس هیچ حول و قوه

كند و با اینكه به راستى ایمان بینیم فالن آقا كه ادعاى ایمان به خدا مىو نیز مى

مع ذلك این در و آن در “ مال خداست،اش عزت همه -ان العزة هلل جمیعا ” دارد به اینكه:

زند، و با اینكه ایمان دارد كه خدا ضامن روزى است با این حال در خانه هر كس و مى

كوبد، ایمان دارد كه پروردگارش به آنچه كه در دل نهفته دارد عالم است؟ و به ناكس را مى

هیچ چیز نه در آسمانها  كند بصیر است، و بر اوگوید شنواست و به آنچه كه مىآنچه كه مى

و نه در زمین پوشیده نیست، اما در عین حال همین پروردگار را معصیت نموده حیا 

 كند و همچنین .... نمى

پس مراد از شرك در آیه مورد بحث بعضى از مراتب شرك است، كه با بعضى 

     گویند.شود، و در اصطالح فن اخالق آنرا شرك خفى مىاز مراتب ایمان جمع مى

 376ص :    11سوره یوسف  المیزان ج :  106آیه                          
 

 

 احاطه خطیه به انسان
 

بَلى َمن َكسب سی ِئَةً َو أََحطت بِِه َخِطیئَتُهُ فَأُولَئك أَصَحب النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلدُون َو ”  -

 اْلَجنَِّة  ُهْم فِیَها َخِلدُونَ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت أُولَئك أَصَحب 

كند تا آنجا كه آثار گناه بر دلش احاطه یابد این چنین افراد بله كسى كه گناه مى  -

 اهل آتشند و بیرون شدن از آن برایشان نیست،

كنند اهل بهشتند و ایشان نیز در و كساني كه ایمان آورده و عمل صالح مى -

 “بهشت جاودانند! 

 

به معناى آن حالتى است كه بعد از ارتكاب كار زشت به دل انسان دست مي  خطیئه

و به همین جهت بود كه بعد از ذكر كسب سیئه، احاطه خطیئه را ذكر كرد، و احاطه  دهد،

خطیئه ) كه خدا همه بندگانش را از این خطر حفظ فرماید،( باعث مي شود كه انسان محاط 

ده شود، كان ه آنچنان خطیئه او را محاصره كرده، كه هیچ بدان، دستش از هر راه نجاتى بری

اى براى اینكه هدایت به وى روى آورد، باقى نگذاشته، در نتیجه چنین كسى راه و روزنه

و اگر در قلب او مختصرى ایمان وجود داشت و یا از اخالق و  جاودانه در آتش خواهد بود،

انصاف و خضوع در برابر حق و نظیر این  ملكات فاضله كه منافى با حق نیستند، از قبیل

بود، قطعا امكان این وجود داشت، كه هدایت و سعادت در دلش رخنه یابد، دو پرتوى مى

اش پس احاطه خطیئه در كسى فرض نمي شود، مگر با شرك به خدا، كه قرآن در باره

 فرموده:

 ان هللا ال یغفر ان یشرك به، و یغفر مادون ذلك لمن یشاء، ”  -
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 آمرزد،دا این جرم را كه به وى شرك بورزند، نمىخ  -

 “آمرزد!تر از آنرا از هر كس بخواهد مىو پائین  -

اش و نیز از جهتى دیگر، مگر با كفر و تكذیب آیات خدا كه قرآن در باره

 فرماید:مى

 و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون،”  -

زند، و آیات ما را تكذیب كنند، اصحاب آتشند، كه در آن و كساني كه كفر بور  -

 “جاودانه خواهند بود! 

پس در حقیقت كسب سیئه، و احاطه خطیئه به منزله كلمه جامعى است براى هر 

 فكر و عملى كه خلود در آتش بیاورد.  

 326 - 320ص :    1سوره بقره       المیزان ج :   82و81آیه                          

 

 گناه جهل به معارف دین
 

إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ ظاِلِمى أَنفُِسِهْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم  قَالُوا ُكنَّا ُمستَضعَِفیَن فى ”  -

ِ َوِسعَةً فَتَهاِجُروا فِیَها  فَأُولَئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو األَْرِض  قَالُوا أَ لَْم  تَُكْن أَْرض َّللاَّ

َجاِل َو الن ِساِء َو اْلِوْلدَِن ال یَستَِطیعُوَن  ساَءت َمِصیراً. إِال اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الر ِ

ُ أَن یَْعفَُو  ُ َعفُواًّ ِحیلَةً َو ال یْهتَدُوَن سبِیالً. فَأُولَئك َعسى َّللاَّ َعنُهْم  َو كاَن َّللاَّ

 “َغفُوراً،

 

سازد كه جهل به معارف قرآن شریف در این آیه مباركه این معنا را روشن مى

دین در صورتى كه ناشى از قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل هیچ دخالتى در آن 

 قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خداى عز و جل معذور است . 

یح اینكه خداى سبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دینى را توض

شود، آنگاه از این قانون كلى مستضعفین را داند، ظلمى كه عفو الهى شامل آن نمىظلم مى

 استثناء نموده، عذر آنان را كه همان استضعاف باشد پذیرفته است.

معرفیشان نموده و آن  مل غیر آنانآنگاه با بیانى كلى كه هم شامل آنان شود و هم شا

و این  كسى نتواند محذورى را كه مبتالى بدان است دفع كندبیان كلى عبارت است از اینكه 

اند كه شود كه در سرزمینى قرار گرفتهمعنا همانطور كه شامل مستضعفین مورد بحث مى

عارف دین را از اكثریت و قدرت در آنجا به دست كفار است و چون عالمى دینى نیست كه م

دهد به آن فرساى كفار اجازه نمىهاى طاقتیا محیط كفر و ترس از شكنجهاو بیاموزند و 

معارف عمل كنند و از سوى دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسالم را هم 

فقر ، یا به خاطر اینكه فكرشان كوتاه است و یا گرفتار بیمارى و یا نقص بدنى و یا ندارند

شود كه اصال ذهنش منتقل به این معنا مالى و یا موانع دیگرند، همچنین شامل كسى هم مى
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كه دینى هست و معارف دینى ثابتى وجود دارد و باید آن معارف را آموخته مورد عملش 

شود، هر چند كه این شخص عنادى با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد قرار داد نمى

ورزد، بلكه اگر حقانیت مطلبى برایش روشن شود آن ل آن استكبار نمىبه هیچ وجه از قبو

كند، لیكن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفى دست به دست هم داده و را پیروى مى

نگذاشته كه این شخص به دین حق بگراید. چنین كسى نیز مستضعف است و مصداق 

 .استثناى در آیه است

 ً مطلب حق، و دین حق و هر حق دیگرى كه انسان از آن غافل است، در  ضمنا

كند، همچنانكه مطلب وسع انسان نیست و خداى تعالى هم كسى را از آن باز خواست نمى

حق و دین حق و هر حق دیگر اگر مورد توجه آدمى باشد ولى از ناحیه دشمن قدرت بر 

نیست و خداى تعالى در مورد آن بازخواستى انجام آن را نداشته باشد آن نیز در وسع آدمى 

 ندارد.

دارد، قرآن شریف همانطور كه تكلیف را در جائى كه خارج از وسع باشد بر مى

فهماند كجاست كه اگر تكلیف دهد و مىاى كلى در تشخیص مورد دست مىهمچنین ضابطه

ن است كه انجام آن ضابطه كلى ایرا انجام ندهى معذورى و كجا است كه معذور نیستى، و 

ندادن تكلیف مستند به اكتساب و اختیار خود آدمى نباشد و خودش در این ترك وظیفه هیچ 

 دخالتى نداشته باشد . 

كند و آنچه از كند به سود خود مىهر انسانى آنچه از كارهاى خوب كه مىو 

كار خوب و كار  كند به عنوانكند، و اما اگر آنچه را كه مىكند علیه خود مىكارهاى بد مى

كند و از خوبى و بدى آن جاهل و یا غافل است، آن عمل نه بسود او است و نه علیه بد نمى

  او.

شود كه مستضعف تهى دست است و چیزى از خوبى و بدى در از اینجا روشن مى

كرده، در نتیجه امر او كرده به عنوان كار خوب و یا كار بد نمىدست ندارد، چون آنچه مى

به خداى تعالى است تا پروردگارش با او چه معامله كند؟ البته با در نظر گرفتن اینكه  محول

فاولئك عسى هللا ان یعفو ” : رحمتش بر غضبش پیشى دارد، امید عفو در آنان بیشتر است

 ....“ عنهم 

 80ص :    5المیزان ج :       

 

 گناه ظاهري و گناه باطني
 

 بَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذیَن یَْكِسبُوَن االثَْم سیُْجَزْوَن بَِما كانُوا یَْقتِرفُوَن،َو ذَُروا ظِهَر االثِْم َو ”  -

كنند به زودى سزاى گناه ظاهر و نهان را واگذارید، كسانى كه گناه مى  -

 “اند خواهند دید!كردهاعمالى را كه مى

 این آیه گر چه به حسب مضمون مطلق است، و از جمیع گناهان ظاهرى و باطنى

شود كه این آیه تمهید و زمینه كند ولى از سیاق آیات قبل و بعد از آن استفاده مىنهى مى
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آید و الزمه آن این است كه مى“ و ال تاكلوا،”    چینى است براى نهیى كه بعدا در جمله:

خوردن از گوشت حیوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصادیق اثم باشد، تا این 

شود، پس این خوردن، اثم ظاهر یا اثم “ و ذروا ظاهر االثم و باطنه،” ربوط به جمله:جمله م

است به دست “ و انه لفسق،”تواند باشد، ولى از تاكید بلیغى كه در جمله:باطن هر دو مى

، و گر نه هیچ احتیاجى به چنین خوردن چنین گوشتى جزو گناهان باطنى استآید كه مى

 تاكید اكیدى نبود . 

از گناه ظاهرى آن گناهى است كه شومى عاقبت و مراد از این بیان معلوم شد كه 

مراد از گناه باطنى آن مانند شرك، آشوبگرى و ظلم، و ، زشتى اثرش بر كسى پوشیده نیست

، مانند خوردن میته، خون و گوشت خوك. این گناهى است كه زشتیش همه كس فهم نیست

 كند.شود و عقل نیز گاهى آنرا درك مىخته مىقسم از گناه با تعلیم خدایى شنا

 458ص :    7سوره انعام     المیزان ج : 120یه 

 

 

 کوری اولیه و کوری و ضاللت ثانوی گنهکاران
 

 !  “ یُِضلُّ ِبِه كِثیراً َو یَْهِدى بِِه َكثِیراً  َو َما یُِضلُّ بِِه إِال اْلفَاِسِقینَ ”   -

 كند،بسیارى را بوسیله آن گمراه مىبسیارى را با آن هدایت و ”   -

  “ كند! بدان گمراه نمى ولى جز گروه بدكاران كسى را   

 

آیه شهادت مي دهد بر این كه یك مرحله از ضاللت و كورى دنبال كارهاى زشت 

انسان به عنوان مجازات در انسان گنه كار پیدا مي شود، و این غیر آن ضاللت و كورى 

خدا با این ” فرماید: را به گناه وا داشت، چون در آیه مورد بحث مىكار اولى است كه گنه

اضالل را اثر و دنباله فسق معرفى كرده، نه جلوتر “  مثل گمراه نمي كند مگر فاسقان را،

ایست كه قبل از فسق بوده، از فسق، معلوم مي شود این مرحله از ضاللت غیر از آن مرحله

 و فاسق را به فسق كشانیده است!

این را نیز باید دانست كه هدایت و اضالل دو كلمه جامع هستند كه تمامى انواع 

 رسد، شامل مي شود.كرامت و خذالن را كه از سوى خدا به سوى بندگان سعید و شقى مى

خداي تعالي در قرآن كریم بیان فرموده كه براى بندگان نیك بخت خود كرامتهائى 

 فرماید :شمرده و مى دارد، و در كالم مجیدش آنها را بر

 كند.ایشانرا به حیاتى طیب زنده مى -

 كند.ایشانرا به روح ایمان تایید مى -

 آورد.ها به سوى نور بیرونشان مىاز ظلمت -

 كنند.كند كه با آن نور راه زندگى را طى مىبراى آنان نورى درست مى -

 او ولى و سرپرست ایشان است. -
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 گردند.اندوه مىایشان نه خوفى دارند، و نه دچار  -

 او همواره با ایشان است. -

 اگر او را بخوانند دعایشانرا مستجاب مي كند. -

 چون به یاد او بیفتند او نیز به یاد ایشان خواهد بود. -

 فرشتگان همواره به بشارت و سالم بر آنان نازل مي شوند. -

 هائى دیگر . و از این قبیل كرامت -

 

خذالنها دارد، كه در قرآن عزیزش آنها را و براى بندگان شقى و بدبخت خود نیز 

 فرماید :برشمرده و مى

 كند.ایشانرا گمراه مى -

 برد.ها بیرون مىاز نور به سوى ظلمت -

 زند.بر دلهاشان مهر مى -

 افكند.بر گوش و چشمشان پرده مى -

 گرداند.رویشانرا به عقب بر مى -

 افكند.و بر گردنهاشان غلها مى -

اندازد كه دیگر نمي توانند رو بدین سو و آن ن مىغلهایشان را طورى به گرد -

 سو كنند.

گذارد ، تا راه پس و پیش بندى مىپیش رو و از پشت سرشان سدى و راه از -

 نداشته باشند.

كند، تا گمراهشان كنند ، بطوریكه از شیطانها را قرین و دمساز آنان مى -

 كه ایشان دارند. گمراهیشان خرسند باشند ، و به پندارند كه راه همان است

 شیطانها كارهاى زشت و بى ثمر آنانرا در نظرشان زینت مي دهند. -

 گردند.شیطانها سرپرست ایشان مى -

كند ، یعنى سر خداوند ایشانرا از طریقى كه خودشان هم نفهمند استدراج مى -

هاى ظاهرى دنیاشان مي سازد ، تا از اصالح خود غافل گرم لذائذ و زینت

 ین منظور ایشانرا مهلت مي دهد،كه كید خدا بس متین است.بمانند و به هم

كند و آنان را به ادامه طغیان وا مي دارد ، تا بكلى با ایشان نیرنگ مى -

  سرگردان شوند.

 .یمش از آن دو طائفه نام برده استاى از اوصافى بود كه خدا در قرآن كراینها پاره

حیات دیگرى قرین از ظاهر آیه بر مي آید كه انسان در ماوراى زندگى این دنیا 

هائى دارد ، كه وسیله زندگى كه آن زندگى نیز اصولى و شاخه ،سعادت و یا شقاوت دارد

ها از كار افتاد، و حجاب برداشته شد، اویند ، و انسان به زودى یعنى هنگامى كه همه سبب

 . گرددد، و بدان آگاه مىمشرف به آن زندگى مي شو

 142ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  26آیه          
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 خسارت بارترین طایفه گنهکاران 
 

ا كانُوا یَْفتُرونَ ”  -  ،أُولَئك الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهْم َو ضلَّ َعنُهم مَّ

 ،ال َجَرَم أَنُهْم فى االَِخَرِة ُهُم األَْخسُرونَ  -

همانهایند كه در دنیا حقیقت ذاتشان را باختند و از دست دادند، و در اینها  -

 بینند،قیامت اثرى از آن افترائاتشان نمى

 “در نتیجه در آخرت زیانكارترین افراد نیز همینهایند! -

 

 این آیه شریفه مشتمل بر دو نكته است:

 فرماید كفار نفس خود را خاسر كردند،یكى اینكه مى -

فرماید افترائى كه یك عمر مرتكب آن شدند در آخرت اثرى از مىدوم اینكه  -

 یابند.آن نمى

وقتى آدمى چیزى را براى نفس خود بخرد كه مایه هالكتش باشد، و سرمایه عمر 

و مال و هر چیز دیگر را بدهد و در مقابل كفر و معصیت را بخرد در این معامله ضرر 

 آورده است.  كرده و این ضرر را خودش براى خود فراهم

و اما ضاللت در افترائى كه بستند علتش این است كه عقاید خرافى كه داشتند 

دروغ بود، یعنى وهمى بود كه در خارج واقعیت نداشت، خرافاتى بود كه هوا و هوسهاى 

دنیوى آن را در نظرشان جلوه داده بود، و با برچیده شدن زندگى دنیا و هیچ و پوچ شدن 

شود بازد، و معلوم مىاوهام و خرافات نیز جلوه و رنگ خود را مىهوا و هوسها، آن 

فهمد كه حق مبین تنها خداى تعالى چیزى جز دروغ و افتراء نبوده، در آن روز هر كسى مى

 پنداشتند چیزى جز خیال نبوده است.بوده و آنچه را حق مى

  ال جرم انهم فى االخرة هم االخسرون!”  -

 “ستان در آخرت زیانكارترین افراد خواهند بود!پرحقا این خرافه - 

 

اگر فرض كنیم منظور، زیانكارتر از سایر  -وجه زیانكارتر بودنشان در آخرت 

این است كه سایر گنهكاران امید نجات دارند، اما اینها به خاطر كفر و  -كاران باشندمعصیت

عنادشان نفس خود را خاسر و ضایع و هالك كردند، در نتیجه دیگر امیدى در نجاتشان از 

كه در دنیا با حفظ آن عنادى كه داشتند امیدى به رستگارى و  آتش آخرت نیست، همانطور

 برگشتن از كفر به سوى ایمان در آنان نبود. 

زیانكارترین را منحصر در آنان كرده  -خواهد اخسرین ظاهر آیه این است كه مى

 بفرماید: این طایفه از تمامى طوایف گنهكار خاسرترند! 

 285ص :    10یزان ج : سوره هود   الم 22و 21آیه         
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 خسارتبارترین ها در قیامت
 

 ،إِنَّ الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرةِ َزیَّنَّا لُهْم أَْعَملَُهْم فَُهْم یَْعَمُهونَ ”  -

 ،أُولَئك الَِّذیَن لُهْم سوُء اْلعَذَاِب َو ُهْم فى االَِخَرةِ ُهُم األَْخسُرونَ  -

ایم كه تا كور د اعمالشان را به نظرشان آراستهكسانى كه به آخرت ایمان ندارن -

 دل باشند،

 “آنها كسانى هستند كه عذاب سخت دارند و آنان خود در آخرت زیانكارترند. -

 

معناى زینت دادن عمل این است كه، عمل را طورى قرار دهند كه آدمى مجذوب 

وز را كه غایت مسیر و شیفته آن شود و كسانى كه ایمان به آخرت ندارند از آنجایى كه آن ر

تواند مانند و دنیا، و معلوم است كه دنیا هم نمىانسان است قبول ندارند، بناچار آنان مى

زنند، در راه نوایان كه دست به دامان اعمال خود مىغایت اعمال قرار گیرد، پس این بى

 بروند. زندگى متحیر و سرگردانند، زیرا هدفى ندارند تا با اعمال خود به سوى آن هدف

این جمله تهدیدى “ اولئك الذین لهم سوء العذاب و هم فى اآلخرة هم االخسرون،” 

است به مطلق عذاب، چه دنیوى و چه اخروى، چون دنبالش عذاب خصوص آخرت را 

شود پس معلوم مى“ و هم فى اآلخرة هم االخسرون،” فرماید:سازد و مىخاطر نشان مى

فرماید: اینان در آخرت ست و شاید وجه اینكه مىجمله اول مربوط به مطلق عذاب ا

كاران، هم مشتمل بر گناه زیانكارتران هستند، این است كه نامه اعمال سایر گنه -أخسرون

شوند، اما این بیچارگان است و هم مشتمل بر ثواب، كه مطابق آن اعمال، جزا داده مى

اى نیكشان حبط شده و ثبت نگشته ها ثبت شده، اما ثوابهایشان و كارهگناهانشان در نامه

 است.

 482ص :    15سوره نمل    المیزان ج : 5و4آیه          

 

 حمل بار گناه دیگران در قیامت

 

ا كانُوا یَْفتُرونَ ”  - َع أَثْقَالَهْم  َو لَیُسئَلُنَّ یَْوَم اْلِقیََمِة َعمَّ  ،َو لَیَْحِملُنَّ أَثْقَالَهْم َو أَثْقَاالً مَّ

بارهاى خود را با وزر بارهاى دیگران حمل كنند و روز قیامت به  و باید كه -

 “ اند بازخواست خواهند شد.بسته یقین از افتراهایى كه

 

توانند عین خطاهاى مؤمنین را حمل كنند، براى اینكه خطاى هر كسى به كفار نمى

گردن خود اوست، و لیكن خطاهاى خود را با مثل وزر و وبال مؤمنینى كه به دست آنان 

كنند بدون اینكه چیزى از وبال خود آن شخص از ایمان برگشته، كم اند، حمل مىكافر شده
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شود، براى اینكه به اختیار خود دست از اسالم برداشتند، و اما نمىشود، اما از وبال آنان كم 

كنند، براى اینكه باعث گمراهى مشركین كه مثل خطاهاى آنان را با خطاهاى خود حمل مى

آنان شدند، پس دو عذاب خواهند دید یكى براى ضاللتشان و یك عذاب دیگر براى 

 اضاللشان . 

لیحملوا اوزارهم كاملة یوم القیمة ” معناى آیهتوان گفت آیه مورد بحث در پس مى

 باشد.مى“ و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم،

 160ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  13آیه 

 

 هر كسي بار گناه خویش مي كشد!

  

ِ أَْبِغى َربًّا َو ُهَو َرب كل  ”  - نَْفٍس إِال َعلَیَها َو ٍء َو ال تَْكِسب كلُّ شىْ   قُْل أَ َغیَر َّللاَّ

ْرِجعُكْم فَیُنَب ِئُكم بَِما ُكنتُْم فِیِه تْختَِلفُونَ   ،ال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  ثُمَّ إِلى َرب ِكم مَّ

بگو آیا به جز خدا پروردگارى بجویم با اینكه پروردگار هر چیزى است و  -

و هیچ حاملى  كند مگر به زیان خودهیچ نفسى از شما كار)زشتى( نمى

دارد، سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان بار)گناه( دیگرى را برنمى

 “دهد در آنچه اختالف داشتید!است و به شما خبر مى

“ وال تزر وازرة  وزراخرى،”و“ وال تكسب كل نفس اال علیها،”مجموع دو جمله:

اى به دنبالش د مانند سایهكنكنند، و آن این است كه: هر كس هر چه مىیك معنا را افاده مى

است “ نفس بما كسبت رهینة،كل ” كند، و این مفاد آیه:هست، و از او به دیگرى تجاوز نمى

 است.  فرماید: هر كس گروگان عملى است كه كردهكه مى

كنند مگر اینكه خود صاحبان عمل، وزر بطور كلى اشخاص هیچ عمل زشتى نمى

كشد، و كشید، و هیچ كس وزر دیگرى را به دوش نمىو وبال آن را به دوش خود خواهند 

این آثار سوء همچنان باقى است تا روزى كه خالیق به سوى پروردگار خود بازگشت كنند، 

 و پروردگار با كشف حقایق اعمال بندگان جزاى آنان را بدهد. 

 546ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  164آیه          
 

 

 دیگري را بر نمي دارد!هیچ كس بار گناه 

 

 ؟ أاَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى”  -

كند، و به گردن داند كه هیچ گنهكارى گناه دیگرى را تحمل نمىو نمى -

 “گیرد؟ نمى
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وزر به معناى ثقل است، ولى استعمالش بیشتر در گناه رواج یافته، و كلمه وازرة 

 را تحمل كند.به معناى گنهكار است كه باید سنگینى گناه 

كند، یعنى نفس هیچ كس به مي فرماید: هیچ انسانى گناه انسانى دیگر را تحمل نمى

شود، و قهرا هیچ كس هم به گناهى كه دیگرى كرده گناهى كه دیگرى كرده آلوده نمى

 شود .عقوبت و مؤاخذه نمى

 75ص  19سوره نجم   المیزان ج  38آیه 

 

 

 را بر نمي دارد!هیچ باربرداري بار گناه دیگري 
 

ٌء َو لَْو َو ال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  َو إِن تَْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلى ِحْمِلَها ال یْحَمْل ِمْنهُ شىْ ”  -

كاَن ذَا قُْربى  إِنََّما تُنِذُر الَِّذیَن یْخشْوَن َربُهم بِاْلغَْیِب َو أَقَاُموا الصلَوةَ  َو َمن تََزكى 

ِ اْلَمِصیُر،فَإِنََّما یَتزَ   كى ِلنَْفِسِه  َو إِلى َّللاَّ

دارد و اگر كسى كه بارش سنگین هیچ بار بردارى بار گناه دیگرى را برنمى -

است براى برداشتن آن كسى را دعوت كند چیزى از آن را برندارد اگر چه 

ترسند و نماز خویشاوند باشد، تو فقط كسانى را كه نادیده از پروردگار خود مى

كند و سرانجام به دهى، هر كه تذكیه كند براى خویش تزكیه مىند بیم مىبرپا كن

 “ سوى خدا است.

 

كنند و هم به ثقل همچنان كه در قرآن كریم آمده یك از گناه هم به وزر تعبیر مى 

و لیحملن ” و جایى دیگر همین مضمون را به عبارت“ لیحملوا اوزارهم كاملة،” جا فرموده:

 آورده است.“ اثقالهم و اثقاال مع اثقالهم،

ین است كه: هیچ فهمیم كه وزر، و ثقل، به یك معنا است، و معناى جمله چنپس مى

نفسى در حالى كه بار گناه خود را به دوش دارد، بار گناه شخص دیگر را به دوش 

كشد كشد، و الزمه این آن است كه هیچ شخصى جز به آنچه خود به دوش مىنمى

 بازخواست نشود، و تنها كیفر وزر و گناه خود را ببیند . 

شخص یعنى اگر “ لو كان ذا قربى، ء وو ان تدع مثقلة الى حملها ال یحمل منه شى” 

گرانبارى كه بار گناه به ستوهش آورده، به دیگرى التماس كند كه مقدارى از بار او را 

بردارد و به دوش بكشد، احدى نیست كه خواهش وى را بپذیرد، و چیزى از بار گناه او را 

مثل پدر یا  برداشته و حمل كند، هر چند درخواست شده خویشاوند درخواست كننده باشد

 مادر یا برادر یا خواهر .

 48ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  18ایه     
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 وزر و وبال گناهان چه كسي را بر مي دارند!؟

 

ِلیَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملَةً یَْوَم اْلِقیََمِة  َو ِمْن أَْوَزاِر الَِّذیَن یُِضلُّونَُهم بِغَیِر ِعْلٍم  أاَل ”  -

  َما یَِزُرون،ساءَ 

اى از گناهان آنها باید در روز قیامت بار گناهان خویش را بطور كامل و شمه -

كنند بردارند، بدانید كه بد بارى آن كسانى را كه از روى جهل، گمراهشان مى

 “دارند.برمى

 

وزر دیگران را بر دوش كشیدن در حقیقت همان معنایى است كه رسول خدا 

 در حدیثي فرموده: وسل موآلهعلیههللاصلى

من سن سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من ”  -

 ،ءاجره شى

هر كس سنت خوبى را باب كند و مردم را بدان عادت دهد، هم اجر عمل خود  -

 برد، و هم اجر هر كسى را كه بدان عمل كند، بدون اینكه از اجر عاملینرا مى

آن، چیزى كم شود، و هر كس سنت زشتى را باب كند، هم وزر آن عمل را 

 “  بدوش خواهد كشید، و هم وزر هر كسى را كه به آن عمل كند! 

در مساله باب كردن كار زشت یك وزر و عذاب بیشتر نیست، چیزى كه هست با 

 شوند، یكى عامل و یكى هم آمر.این یك عذاب دو نفر معذب مى

مقید نمود براى این بود كه كسى  كاملةرا با قید “ لیحملوا اوزارهم،” اگر جمله

كنند، توهم نكند كه بعضى از گناهان خود و بعضى از گناهان گمراه شدگان خود را حمل مى

نه، همه وزرهاى خود و همه وزرهاى گمراه شدگان خود را كه باعث آن شده اند، حمل 

 خواهند كرد.

اشعار دارد بر اینكه گمراه كنندگان، “ اوزار الذین یضلونهم،و من ” و جملة 

كشند، بلكه تنها آن وزرهایى را حمل تمامى وزرهاى گمراه شدگان خود را بدوش نمى

 كنند كه نتیجه اضالل ایشان بوده است.مى

 335ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  25آیه        

 
 

 الهی محرومیت مرتدین از مغفرت و هدایت
 

-  ” ... ُ إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ َءاَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزدَادُوا ُكْفراً لَّْم یَُكِن َّللاَّ

 ...،ِلیَْغِفَر لُهْم َو ال ِلیْهِدیُهْم سبِیال



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                کتاب پنجاه و سوم: حسنات و سیئات – گناه و ثواب 49

كسانى كه ایمان آوردند و باز كافر شدند، آنگاه دوباره ایمان آورده، باز ...   -

اند و این نوبت كفرشان زیادتر شد، خدا در صدد آمرزش آنان نیست شده كافر

 ....«و بنا ندارد به هیچ راهى )هر چند كوره راه( هدایتشان كند

كند بر كیفرى كه خداى تعالى مرتدین را در صورتى كه داللت مى این آیه 

ت كه بعد از آنكه به اسالم دهد و تكرار ارتداد به این اسارتداد آنها تكرار شود با آن كیفر مى

ایمان آوردند بار دیگر كفر بورزند، سپس براى بار دوم ایمان بیاورند و بعد از آن دوباره 

كافر شوند و این بار كفر خود را زیادتر كنند، خداى سبحان در این آیه اینگونه افراد را كه 

زید و به سوى راه هدایت چنین وضعى دارند تهدید كرده، به اینكه دیگر آنان را نخواهد آمر

رود رحمتى كه از خدا متوقع است شامل حال آنان نخواهد كرد به این معنا كه امید نمى

اى براى بازى و سرگرمى خود بگردد زیرا استقرار بر ایمان ندارند و امر خدا را ملعبه

ى كه از قرار دادند و كسى كه حالش چنین حالى است طبعا ثبات قدمى بر ایمان جدى و ایمان

آنان قبول شود ندارند، آرى به حسب طبع چنینند، هر چند كه اگر ایمان جدى بیاورند 

شود، چون توبه كردن یعنى ایمان واقعى مغفرت و هدایت خداى تعالى شامل حالشان مى

   آوردن چیزى نیست كه خداى تعالى آن را در هیچ حالى قبول نكند. 

 183ص :    5المیزان ج :   سوره نساء  139تا  136آیه         

 

 گناه سنت گزاران کفر 
 

 َجبَّاٍر َعنِیٍد،  َو تِْلك َعادٌ َجَحدُوا بِئَایَِت َربِهْم َو َعصْوا ُرسلَهُ َو اتَّبَعُوا أَْمَر كل  ”  -

  أاَل بُْعداً ل ِعَاٍد َو أُتْبِعُوا فى َهِذِه الدُّْنیَا لَْعنَةً َو یَْوَم اْلِقیََمِة  أاَل إِنَّ َعاداً َكفَُروا َربُهمْ  -

 قَْوِم ُهوٍد!

و این قوم عاد آیات پروردگارشان را انكار نموده، فرستادگان او را نافرمانى  -

 كردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پیشه دادند،

اش این شد كه براى خود لعنتى در دنیا و آخرت بجاى گذاشتند. قوم عاد نتیجه -

. مردم عاد قوم و معاصر هود پیامبر از به پروردگار خود كفر ورزیدند

 “رحمت من دور باشند!

قوم هود گرفتار سه خصلت نكوهیده بودند، یكى انكار آیات الهى، دوم نافرمانى 

 انبیاء و سوم اطاعت كردن از جباران . 

 فرماید:خداى تعالى وبال امر آنان را بیان كرده، مى

 القیامةو اتبعوا فى هذه الدنیا لعنة و یوم ”  -

یعنى به خاطر آن سه خصلت نكوهیده، لعنت در همین دنیا و در قیامت    -

 “ دنبالشان كرد و از رحمت خدا دور شدند.

مصداق این لعن همان عذابى بود كه آنقدر تعقیبشان كرد تا به آنها رسید و از 

یه آنان بینشان برد، ممكن هم هست مصداقش آن گناهان و سیئاتى باشد كه تا روز قیامت عل
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شود و تا قیامت هر مشركى پیدا شود و هر شركى بورزد، در نامه اعمالشان نوشته مى

كریم در  گذار كفر بودند، همچنانكه قرآنشود چون سنتگناهش به حساب آنان نیز نوشته مى

 “و نكتب ما قدموا و آثارهم.” گذاران فرموده:باره همه سنت

اما لعنتشان در روز قیامت مصداقش این معناى لعنتشان در دنیا بود و  

گیرد چون روز قیامت روز جزا اى است كه در آن روز گریبانشان را مىعذاب جاودانه

 است.

 454ص :    10سوره هود    المیزان ج :  60و 59آیه  

 

 

 گناه استکبار و انكار حق و آخرت
 

ستَْكبُرونَ ِإلَُهكْم إِلَهٌ َوِحدٌ  فَالَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَ ”  - نِكَرةٌ َو ُهم مُّ  ،ِخَرةِ قُلُوبُهم مُّ

خداى شما خداى یكتاست، كسانى كه به آخرت ایمان ندارند دلهایشان به انكار  -

 “حق خو كرده و خودشان مستكبرند.

 

در این آیات، كافر را عبارت از كسى دانسته كه به روز جزا ایمان نداشته باشد، 

 ایمان به وحدانیت خدا و رسالت رسوالن او است.چون ایمان به روز جزا مستلزم 

یعنى دلهایشان منكر حق است. اینها كه به روز جزا ایمان “ قلوبهم منكرة، ” 

خواهند با لجاجت ندارند دلهایشان منكر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، و مى

هیچ دلیل و حجتى از  در برابر حق، خود را بزرگتر از حق جلوه دهند، و بهمین جهت بدون

 تابند.انقیاد در برابر حق سر بر مى

 

 “ال جرم ان هللا یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه ال یحب المستكبرین.”  -

 

و این تعبیر كنایه از تهدید به كیفرى سخت است، محققا خداى تعالى آنچه را كه 

داند كارهایى كه در نهان و داند، یعنى خدا مىسازند مىدارند و یا آشكار مىایشان پنهان مى

رساند و در برابر انكار و كنند، و بزودى آنان را به سزاى اعمالشان مىآشكار مى

 دارد . فرماید، زیرا او مستكبرین را دوست نمىىاستكبارشان مؤاخذه م

 333ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  22آیه       
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 بارسنگین گناه اعراض از قرآن 
 

 َو قَْد َءاتَْینَك ِمن لَُّدنَّا ِذكراً،” . . .   -

ْن أَْعَرض َعْنهُ فَِإنَّهُ یْحِمُل یَْوَم اْلِقیََمِة ِوْزراً، -  مَّ

 َخِلِدیَن فِیِه  َو ساَء لُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة ِحْمالً، -

 

 ایم،. . . و به تو از نزد خود ذكرى داده -

 برد،هر كس از آن روى بگرداند روز رستاخیز بار گناهى مى -

 “در گناهشان جاودانند و بارشان روز رستاخیز چه بد است. -

 

فرموده آن را روز قیامت به معناى بار سنگین و گناه است، چون “ وزر”كلمه 

كند. و اگر آن را نكره آورد براى این بود كه بزرگى خطر آن را برساند.  و معناى حمل مى

 آیه این است كه:

كسى كه از ذكر )یعني از قرآن( اعراض كند او در روز قیامت ثقلى بسیار ” 

 “ عظیم الخطر و صاحب اثرى تلخ را، حمل خواهد كرد.

از آن جهت كه قائم به ایشان است تشبیه به ثقلى كرد كه آدمى با  در این آیه گناه را

همه سنگینى و مشقت كه دارد به دوش خود بكشد آن وقت بطور استعاره همان گناه را وزر 

 و سنگینى نامید.

 “خالدین فیها و ساء لهم یوم القیمة حمال. ” 

ى عذاب كه به خلودشان در كیفر آن است یعن“ وزر” مراد از خالد بودنشان در 

 طور كنایه فرموده خالد در وزرند. 

كند بر ترین آیات قرآنى است در اینكه داللت مىآیه شریفه مورد بحث از روشن

شود و همواره و جاودانه با آن تجسم اعمال و اینكه آدمى در قیامت با عمل خودش معذب مى

 است.

 “امت بد بارى است.بار ایشان در روز قی -و ساء لهم یوم القیمة حمال ”   

     

 292ص :    14سوره طه     المیزان ج : 101تا99آیه        

 

 نقش قرین هاي شیطاني انسان
 

ا بَیَن أَْیِدیِهْم َو َما َخْلفَُهْم َو َحقَّ َعلَْیِهُم اْلقَْوُل فى ”  - َو قَیَّضنَا لُهْم قَُرنَاَء فََزیَّنُوا لُهم مَّ

َن الِجن  أَُمٍم قَْد َخلَت ِمن   ،َو االنِس  إِنَُّهْم كانُوا َخِسِرینَ   قَْبِلِهم م ِ

توانستند داشته باشند به قرینان بدى تبدیل كردیم تا ما قرینان خوبى را كه مى -

آنچه را دارند و آنچه را كه آرزویش را دارند در نظرشان جلوه دهند و فرمان 
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گذشته از جن و انس حتمى هاى عذاب خدا بر آنان حتمى شد آنچنان كه در امت

 “ ها زیانكار بودند.شد چون كه اینگونه امت

 

اشاره به این است كه كفار استعداد این را داشتند كه ایمان “ قیضنا لهم قرناء،” 

هایى برایشان معین كند، كه ایشان بیاورند، و تقوا پیشه كنند، و در نتیجه خداى تعالى قرین

كنند، ولى با داشتن چنین استعدادى كفر ورزیدند، و مرتكب را بیش از پیش تسدید و هدایت 

هاى دیگر از شیطانها برایشان قرار داد، ها، قرینفسق شدند، و خداى تعالى به جاى آن قرین

 شان كرد.تا مالزم آنان باشند، و این را به عنوان مجازات در مقابل كفر و فسوق

نى آن قرینان سوء در نظر ایشان جلوه یع“ فزینوا لهم ما بین أیدیهم و ما خلفهم،” 

هاى مادى را كه داشتند داد پیش رو و پشت سرشان را، كه شاید مراد این باشد كه هم لذت

 در نظرشان جلوه داد، و هم آنها را كه آرزومند بودند داشته باشند، و در آینده بدست آورند.

یعنى كلمه “ نس،و حق علیهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن و األ” 

هایى شبیه به خود بودند، امتهایى عذاب علیه ایشان ثابت و واجب شد، در حالى كه در امت

 زیستند.مى و انس كه قبل از ایشان از جن

و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار ” و منظور از كلمه عذاب، آیه 

باشد . مى“ هنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین،الملئن ج” است، و نیز آیه:“ هم فیها خالدون،

 آید كه جنیان مانند آدمیان حكم مرگ در میان آنها جارى است.و از آن آیه شریفه برمى

 585ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :   25آیه 

 

 گنهکارانی که روز قیامت را فراموش می کنند!
 

 ذَُروَن َوَراَءُهْم یَْوماً ثَِقیالً،إِنَّ َهُؤالِء یِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ َو یَ ”   -

دارند و آن روز قیامت این مردم كافر غافل زندگى زودگذر دنیا را دوست مى -

 “برند.سخت سنگین را به كلى از یاد مى

 

همان روز قیامت است. اگر خود روز را روز ثقیل خوانده، از  یوم ثقیلمنظور از 

 توان به دوشش كشید.باب استعاره است، گویا شدت آن روز بار بسیار سنگینى است كه نمى

: در برابر حكم پروردگارت صبر كن و نماز به پا دار و در آیه قبل فرمود

براى اینكه این آثمین و كفار  !  در اینجا اضافه می کند:و كفار را اطاعت مكن گنهکاران

كنند، و روز شدیدى را كه در پیش دارند، و جز براى آن عمل نمىزندگى دنیا را دوست مى

سازند، و یا از آن روز كه حتما دیدارش خواهند كرد اعراض نموده، پشت سر دارند رها مى

 اندازند . خود مى

 ا الیما،یدخل من یشاء فى رحمته و الظالمین أعد لهم عذاب”  -

كند هر كسى را كه بخواهد داخل آن كند، و داخل در رحمت خود مى   -
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 “خواهد مگر داخل كردن كسى را كه ایمان آورد و تقوى پیشه كند. نمى

این آیه سنت خداى تعالى را كه در بندگانش از حیث سعادت و شقاوت جارى است 

چینى براى این آیه است تعلیل مینهبیان نموده، و این بیان را با ذیل آیه قبلى كه گفتیم ز

حساب و ناشى از فهماند كه سنت خداى تعالى در بندگانش یك سنت بىكند، در نتیجه مىمى

كند كه شایسته آن هستند، و به جهالت نیست، بلكه او با هر یك از دو طایفه طورى عمل مى

 سازد.كردند آگاه مىزودى هر دو طایفه را به حقیقت آنچه مى

 227ص  20سوره  دهر المیزان ج  27  آیه

 

 گناه نابخشودني در قیامت: ترك انفاق در دنیا
 

َ یَْعلَُمهُ  َو َما ِللظِلِمیَن ِمْن أَنصاٍر،”  - ن نَّْذٍر فَإِنَّ َّللاَّ ن نَّفَقٍَة أَْو نَذَْرتُم م ِ  َو َما أَنفَْقتُم م ِ

اید خدا از آن آگاه است، و اید به هر نذرى ملتزم شدههر خرجى كرده  -

 “ستمگران یاورانى ندارند! 

 به چند نكته داللت دارد: آیهاین 

اینكه مراد از ظلم در خصوص این آیه، ظلم به فقرا و خوددارى از انفاق  نكته اول

لق معصیت انصار بر آنان و حبس حقوق ایشان است، نه مطلق معصیت، براى اینكه مط

توان با كفاره آنها را از نامه عمل محو كرد، و یا به وسیله شفیعان كه یكى از دارد، و مى

باشند، آنها توبه است و یكى دیگر اجتناب از كبائر است و یكى دیگر شفیعان روز محشر مى

به حق هللا از خطر كیفر آنان رهائى یافت، البته همه این انصار در ظلمهائى است كه تنها جن

 دارند، نه حق الناس، آیه شریفه:

 “ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا ، ”  -

راجع به یكى از انصار ظالمین است، “  و انیبوا الى ربكم” كه در آخرش دارد: 

“ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم، ” كه همان توبه و انابه باشد، و آیه: 

فرماید: اگر از گناهان كبیره اجتناب از گناهان كبیره را یكى از انصار معرفى نموده و مى

  دهیم.اجتناب كنید ما این اجتنابتان را كفاره گناهانتان قرار مى

سخن از شفیعان قیامت دارد، و از اینجا “ و ال یشفعون اال لمن ارتضى” و آیه: 

خود را به صیغه جمع انصار آورد، براى این بود  شود كه اگر یاور ستمكاران بهمعلوم مى

 كه گفتیم : منظور از ظلم مطلق معصیت است، كه افرادى گوناگون دارد.

بر آن داللت دارد این است كه “ و ما للظالمین من انصار” كه جمله :  نكته دومى

انفاق از  شود تركپذیرد، پس معلوم مىظلم مورد بحث در آیه، یعنى ترك انفاق، كفاره نمى

پذیرفت، و نیز توبه هم گناهان كبیره است، چون اگر از گناهان صغیره بود كفاره مى

پذیرد، چون حق الناس است، و مؤید این معنا روایاتى است كه فرموده: توبه در حقوق نمى

الناس قبول نیست، مگر آنكه حق را به مستحق برگردانند، و نیز شفاعت در قیامت هم شامل 

اال اصحاب الیمین فى جنات یتساءلون، ” شود، به دلیل اینكه در جاى دیگر فرمود:آن نمى
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عن المجرمین، ما سلككم فى سقر؟ قالوا لم نك من المصلین، و لم نك نطعم المسكین ... فما 

 “تنفعهم شفاعة الشافعین . 

 

د اینكه: این ظلم در هر كس یافت شود یعنى هر كس نافرمانى خدا را بكن نكته سوم

نخواهد “ اال لمن ارتضى ” و حق فقرا را ندهد چنین كسى مورد رضایت خدا و مصداق

كند، بود، چون در بحث شفاعت گفتیم كسى كه خدا دین او را نپسندد، در قیامت شفاعت نمى

“ ابتغاء وجه هللا ” و نفرمود: “  ابتغاء مرضاة هللا” از اینجا پاسخ این سؤال كه چرا فرمود:

  .شودروشن مى

 

اینكه: امتناع ورزیدن از اصل انفاق بر فقرا، در صورتى كه فقرائى  نكته چهارم

تر است، و خداى تعالى بعضى از باشند و احتیاج به كمك داشته باشند از گناهان كبیره مهلك

اقسام این خوددارى را شرك به خدا و كفر به آخرت خوانده است، مانند امتناع از دادن 

 زكات، و فرموده: 

 “و ویل للمشركین، الذین ال یؤتون الزكوة، و هم باالخرة هم كافرون . ”  -

 

   585ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  270آیه    

 

 گمراهي ظالمان در قیامت
 

شَهِد یَْوٍم َعِظیمٍ ”  - لَِّذیَن َكفَُروا ِمن مَّ  ،فَاْختَلَف األَْحَزاب ِمن بَْینِهْم  فََوْیٌل ل ِ

بِین، أَسِمْع بِهمْ  -  َو أَْبِصْر یَْوَم یَأْتُونَنَا  لَِكِن الظِلُموَن اْلیَْوَم فى ضلٍَل مُّ

اند، ها میان خودشان اختالف یافتند، واى بر كسانى كه كافر بودهپس این دسته -

 از حضور یافتن در روزى بزرگ،

روزى كه سوى ما آیند چه خوب شنوند و چه خوب ببینند، ولى آن روز ستم  -

 “لتى آشكارند.گران در ضال

در گمراهى روشنى هستند، یعنى از كشف حقیقت منتفع  در روز قیامتستمگران 

 شوند، بلكه به خاطر ستمشان همچنان بر ضاللت آشكار خود خواهند بود.نگشته هدایت نمى

چون روز قیامت روز پاداش است نه روز عمل، پس در آن روز جز با آثار و 

شوند، و اما اینكه آن روز، عمل را از سر بگیرند و به مىهاى خویش مواجه ننتیجه كرده

طمع پاداش فردا به كار نیك بپردازند، نه، چون براى روز قیامت فردائى نیست، و به 

عبارت دیگر، ملكه ضاللت در دلهاى اینان رسوخ یافته، و به كلى این رنگ را به خود 

شوند و دیگر در هیچ كارى اختیارى اند، و با آمدن مرگ از موطن اختیار منقطع مىگرفته

اند بسازند، راه گریز و ندارند، ناگزیر و مضطرند به اینكه به آنچه براى خود كسب كرده

تبدیلى هم ندارند، پس هر چه هم كه حق برایشان منكشف شود و جلوه كند از آن سودى 
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 برند . نمى

 64ص :    14سوره مریم   المیزان ج : 38و37آیه       

 

 

 بي ایماني به آخرت،  انحراف از صراط مستقیم 
 

 ،َو إِنَّ الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرةِ َعِن الصراَِط لَنَِكبُونَ  -

 “گردند.و كسانى كه به آخرت ایمان ندارند از راه برمى -

 

كفار از حق كراهت داشته و گریزانند قهرا از صراط مستقیم انحراف دارند، و به 

 روند . بیراهه مى

اگر از میان همه صفاتى كه كفار دارند تنها مساله بى ایمانى به آخرت را یاد آور 

شده، و به همان یكى اكتفا نموده، بدین جهت است كه اصل اساسى دین حق، بر این مساله 

پذیرد و در كه آدمى داراى حیاتى جاودانه است و زندگى او با مرگ خاتمه نمى استوار است

آن حیات جاوید، سعادتى دارد كه باید آن سعادت را با اعتقاد حق و عمل حق به دست آورد، 

همچنان كه در آن حیات جاوید شقاوتى دارد كه بایستى از آن بپرهیزد، و معلوم است كه 

حیاتى معتقد نباشند، دیگر گفتگوى با آنان از سایر اصول دین و وقتى مردمى به این چنین 

 فروع عملى آن، اثرى ندارد.

 67ص :    15سوره مومنون     المیزان ج :  74آیه   

 

 بند و زنجیرهاي اهل دوزخ در دنیا
 

ْقَمُحونَ ”  -  ،إِنَّا َجعَْلنَا فى أَْعنَِقِهْم أَْغلاَلً فَِهَى ِإلى األَْذقَاِن فَُهم مُّ

 ،َو َجعَْلنَا ِمن بَیِن أَْیِدیِهْم سدًّا َو ِمْن َخْلِفِهْم سدًّا فَأَْغشْینَُهْم فَُهْم ال یُْبِصُرونَ  -

شان را گرفته به طورى كه دیگر ایم كه تا چانههایى افكندهما به گردنشان غل -

 توانند سر پایین آورده خود را ببینند،نمى

ایم شیده و ایشان را با آن پوشاندهما از پیش رو و عقب سر سدى دورشان ك -

 “بینند.دیگر جایى را نمى

 

رود، طورى است كه بین سینه تا غل و زنجیرهایى كه در اهل دوزخ به كار مى

گیرد و دیگر كند، به طورى كه سرهایشان رو به باال قرار مىزیر چانه آنان را پر مى

 توانند سر را پایین آورند و راه پیش روى خود را ببینند، و آن را از چاه تمیز دهند . نمى

را در محرومیت از هدایت یافتن به سوى ایمان، و اینكه  در این دو آیه حال كفار
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خدا آنان را به كیفر كفرشان و گمراهى و طغیانشان محروم كرده، مثل زده و مجسم ساخته 

 است.

آورند، براى این است كه ما در مي فرماید: كسانى كه از این كفار ایمان نمى

شان را فرا گرفته و ایم، و غل تا چانههایم و دستشان را بر گردنشان بستگردنشان غل افكنده

ایم، سرهایشان را باال نگه داشته، به همین حال هستند، و نیز از همه اطراف آنان سد بسته

 توانند ببینند و نه هدایت شوند. دیگر نه مى

این اوصافى كه در این مثل و در نظایرش در قرآن براى مؤمنین و كفار ذكر 

كه براى انسان حیاتى دیگر در باطن این حیات دنیوى هست كه از كند از اینشده، كشف مى

حس مادى ما پوشیده شده، و به زودى در هنگام مرگ و یا در روز بعث، آن حیات براى ما 

 شود . ظاهر و محسوس مى

  گویى است، نه مجازگویى.نظایر این آیات و مثلهاى مورد بحث بر مبناى حقیقت

    

 93ص :    17سوره یس     المیزان ج :  9و 8آیه                    

 

 گناهان مخفي چشم و دل
 

 یَْعلَُم َخائنَةَ األَْعیِن َو َما تْخِفى الصدُوُر،”  -
 

ها نهفته است خبر داند و از آنچه در سینهاو نگاه زیر چشمى چشمها را مى -

 “دارد.

 

تمامى گناهان نیست، بلكه تنها آن گناهانى منظور است كه  َخائنَةَ األَْعینِ مراد از 

كه به معناى “ سارقة النظر”  براى دیگران هویدا نباشد و از آنان پوشیده باشد، مانند:

 هاى زیر چشمى و پنهانى است.نگاه

به معناى وجوه كفر و نفاق و گناهان است كه “ و ما تخفى الصدور،” جمله:

 داشت.پنهان مى صاحبش آن را در نفس خود

  486ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   20تا 19آیه 

 

 مجرمین، و عناد و استكبارآنها در مقابل آیات خدا
 

ا الَِّذیَن َكفَُروا أَ فَلَْم تَُكْن َءایَتى تُتْلى َعلَْیكْم فَاستَْكبْرتْم َو ُكنتُْم قَْوماً مْجِرِمینَ ”  -  ،َوأَمَّ

شود،( آیا نبود كه آیات من بر شما كافر شدند ) به ایشان گفته مىو اما كسانى كه  -

 “كردید و مردمى مجرم بودید؟شد و شما استكبار مىتالوت مى
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 مجرم به معناى كسى است كه متلبس به اجرام یعنى به گناه باشد.

مي فرماید: اما آن كسانى كه كافر شده و حق را با اینكه ظاهر بود انكار كردند پس 

شد و در دنیا برایت هاى ما برایت خوانده نمىشود آیا حجتز در توبیخ به ایشان گفته مىا

   ورزیدید و مردمى گنهكار بودید؟شد و این شما نبودید كه از قبول آنها استكبار مىبیان نمى

 273ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  31آیه 

 

 انكار معاد و وبال امر كفار
 

 ،یَأْتِكْم نَبَُؤا الَِّذیَن َكفَُروا ِمن قَْبُل فَذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َو لُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ أَ لَْم ”  -

مگر خبر آن كسانى كه قبل از این كافر شدند به شما نرسیده كه چگونه در دنیا  -

 “ وبال كفر خود را چشیدند و در آخرت هم عذابى الیم دارند.

 

حسنى و صفات علیاى مذكور در آیات قبلى این بود كه  از آنجا كه مقتضاى اسماى

خداى عز و جل براى مردم معادى برقرار كند، و آنان را دوباره به سوى خود برگرداند، لذا 

الزم بود این مقتضا را اعالم نماید، و نیز آنچه كه بر مردم الزم است انجام دهند، و آنچه را 

و دینى را كه الزم است براى تامین سعادت  كه واجب است اجتناب كنند، و خالصه شرع

معادشان داشته باشند، اعالم بدارد، و چون طرق این شرع رسالت است لذا الزم بود 

رسوالنى بر اساس انذار از عقاب آخرت و تبشیر به ثواب آن و یا بگو بر اساس انذار از 

 خشم خدا و تبشیر به رضاى او، گسیل بدارد . 

آورد منظور اشاره به این معنا سرگذشت اقوامى را به یاد مىدر آیه مورد بحث به 

كردند، و نسبت به دین خدا كفر ورزیدند، و به همین جهت كه در زمانهاى پیش زندگى مى

دارند، آنگاه از این یادآورى منتقل وبال امر خود را چشیدند، و در آخرت عذابى دردناك 

ماید: سبب كفرشان تكذیب رسالت بود، و سبب فرمى شود به اینكه چرا كفر ورزیدند؟ ومى

گیرد كه پس برمردم حاضر این تكذیبشان هم انكار بعث و معاد بود. و در آخر نتیجه مى

 واجب است به خدا و رسولش و دینى كه بر آن رسول نازل فرموده ایمان بیاورند.

 498ص  19سوره تغابن المیزان ج  5آیه       

 

 سیله گناهانزوال قوه تشخیص آدمي بو
 

ا كانُوا یَْكِسبُونَ ”  َ -  ،كال  بَْل َراَن َعلى قُلُوبِهم مَّ

 “نه، بلكه در اثر اعمال زشتشان دلهایشان زنگار بسته است. -
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به معناى غبار و زنگ  و یا به عبارتى تیرگى است كه روى چیز “ ران” كلمه 

روى جالى دلهاشان را گرفت، گرانبهایى بنشیند. یعنى گناهان مانند زنگى و غبارى شد كه 

 و آن دلها را از تشخیص خیر و شر كور كرد.

این زنگ بودن گناهان بر روى دلهاى آنان عبارت شد از حائل شدن گناهان بین 

 دلها، و بین تشخیص حق، آنطور كه هست.

 شود:از این آیه شریفه سه نكته استفاده مى

دهد، و نفس آدمى را به آن مىنفس  اینكه: اعمال زشت نقش و صورتى به اول

 آورد.صورت در مى

ها مانع آن است كه نفس آدمى حق و حقیقت را اینكه: این نقوش و صورت دوم

 شود.درك كند، و میان آن و درك حق حائل مى

اینكه: نفس آدمى بحسب طبع اولیش صفا و جالیى دارد كه با داشتن آن حق  سوم

را از باطل، و نیز خیر را از شر تمیز  كند، و آنرا آنطور كه هست درك مى

و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و ” دهد، همچنان كه در جاى دیگر فرمود:مى

 “تقویها.

 386ص  20سوره  مطففین المیزان ج  14آیه  

 

 

 محرومین از توفیق الهي براي انجام عمل صالح

 

ا َمن بِخَل َو استَْغنى، َو َكذَّب بِالُحس ” -  نى، فَسنُیَسُرهُ ِلْلعُسَرى،َو أَمَّ

 و اما كسى كه بخل بورزد و طالب ثروت و غنى باشد، -

 و پاداش نیك روز جزا را تكذیب كند، -

 “سازیم.اعمال نیك را در نظرش سنگین و دشوار مى -

 

مراد از تكذیب به حسنى، كفر به وعده حسنى و ثواب خدا است، كه انبیا آن را به 

 است كه كفر به آن وعده، كفر به اصل قیامت است.اند، و معلوم بشر رسانده

خذالن و ندادن توفیق اعمال صالح است، به این “ فسنیسره للعسري،” و مراد از 

اش را براى ایمان به خدا گشاده گونه كه اعمال صالح را در نظرش سنگین كند، و سینه

 نسازد، و یا او را آماده عذاب كند.

ترد ى به معناى سقوط از مكانى بلند “  ،تردىو ما یغنى عنه ماله إذا ”  

شود، پس مراد از تردى در اینجا این است كه چنین كسى است، كه بر هالكت هم اطالق مى

كند مالش به چه دردش وقتى در حفره قبر و یا در جهنم و یا در ورطه هالكت سقوط مى

 خورد؟مى

 509ص  20تا  آخر  سوره لیل المیزان ج  1آیه  
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 ان انسان از طریق ثروت، و كیفر شدید آنطغی
  

َءاهُ استَْغنى،”  َ -  كال إِنَّ االنسَن لَیَطغَى، أَن رَّ

 كند،چنین نیست كه انسان حقشناس باشد مسلما طغیان مى -

 “بیند.به خاطر اینكه خود را بى نیاز مى -

 

كه دهد از ایناین خبرى است از آنچه در طبع بشر است، نظیر آیه زیر كه خبر مى

 “ان االنسان لظلوم كفار . ” بشر طبعا ظلوم و كفرانگر است:

فرماید: خواهد علت طغیان انسان را بیان كند، مىاین آیه مى –“ أن راه استغنى،” 

داند، پروردگارى كه بر علت طغیانش این است كه او خود را بى نیاز از پروردگار خود مى

 .كندهاى بى شمار او را كفران مىاست، و نعمت او انعام كرده و سراپاى وجود او انعام وى

ارایت الذى ینهى عبدا اذا صلى ارایت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارایت ” 

خواهد به عنوان این شش آیه جنبه مثل دارد، و مى“ ان كذب و تولى الم یعلم بان هللا یرى،

نزله زمینه چینى است براى تهدید نمونه چند مصداق از انسان طاغى را ذكر كند، و نیز به م

كنند، و نیز زمینه صریحى كه بعدا به عقاب نموده، عقاب كسانى كه از اطاعت او نهى مى

 است براى امر به عبادتش . 

مساله آنطور نیست كه او “  كال لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة ناصیة كاذبة خاطئة،” 

خورم كه اگر دست از این نین كند، سوگند مىتواند چپنداشته و خواسته است، و یا او نمى

بازداریش از نماز برندارد، و منصرف نگشته همچنان بنده ما را از نماز نهى كند، به طور 

مسلم ناصیه او را به شدت خواهیم گرفت، و به وضعى ذلت بار او را به سوى عذاب جذب 

كند، گوید و عمل مىمىاى را كه صاحبش كاذب است و به خطا سخن كنیم، آرى ناصیهمى

 به شدت جذب خواهیم كرد.

 آن وقت اهل مجلس خود را صدا بزند، -فلیدع نادیه سندع الزبانیة” 

 “ ....خوانیمما هم به زودى ماموران دوزخمان را مى 

 550ص  20تا آخر  سوره علق المیزان ج   6آیه                

 

 اخالق منافقان
 

ینِ اَ َرَءْیت الَِّذى ”  - ب بِالد ِ  ،، فَذَِلك الَِّذى یَدُعُّ اْلیَتِیمَ یَُكذ ِ

 ،َو ال یُحض َعلى طعَاِم اْلِمسِكینِ  -

 ، الَِّذیَن ُهْم یَُراُءون،، الَِّذیَن ُهْم َعن صالتِهْم ساُهونَ فََوْیٌل ل ِْلُمصل ِینَ  -

 ،َو یَْمنَعُوَن اْلَماُعونَ  -
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 را انكار كرد؟اى رسول ما آیا دیدى آن كس را كه روز جزا  -

 شخص بى رحم است كه یتیم را از در خود به قهر میراند، این همان -

 كند،و كسى را بر اطعام فقیر ترغیب نمى -

 پس واى بر آن نمازگزاران،  كه دل از یاد خدا غافل دارند، -

 همانان كه اگر طاعتى كنند به ریا و خودنمایى كنند، -

 “.كنندو دیگران را از ضروریات زندگى منع مى -

 

اند ولى متخلق به این سوره تهدید كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كرده

اخالق منافقینند، از قبیل سهو از نماز، و ریا كردن در اعمال، و منع ماعون، كه هیچ یك از 

 اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد . 

از در خانه خود او كسى است كه یتیم را به زور “ فذلك الذى یدع الیتیم،” 

ترسد، و اگر روز جزا را انكار كند، و از عاقبت عمل زشتش نمىراند، و او را جفا مىمى

ترسید ترسید، و اگر مىداد، و از عاقبت عمل خود مىداشت چنین جرأتى را به خود نمىنمى

 نمود.به یتیم ترحم مى

ام مسكین تشویق یعنى مردم را به اطعام طع“ و ال یحض على طعام المسكین،” 

 كند.نمى

یعنى آنهایى كه از نمازشان “ فویل للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون،” 

غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باكى ندارند چه اینكه به كلى فوت شود 

و چه اینكه بعضى از اوقات فوت گردد، و چه اینكه وقت فضیلتش از دست برود و چه اینكه 

 و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند . اركان و شرایطش و احكام 

گر روز جزا به چنین نمازگزارانى تطبیق شده، چنین در آیه شریفه تكذیب

نمازگزارانى خالى از نفاق نیستند، چون تكذیب روز جزا تنها به این نیست كه به كلى آن را 

خواند، اما طورى كند و نماز مسلمانان را مىمنكر شود، كسى هم كه تظاهر به ایمان مى

دهد باكى از روز جزا ندارد، او نیز روز جزا را تكذیب كرده خواند كه عمال نشان مىمى

 است.

دهند، و یا در كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مى“ الذین هم یراؤن،” 

 دهند، اینگونه افراد شكارچیانى هستند كه با زبان شكارانظار بهتر و غلیظتر انجام مى

تر از آنان جلوه زنند، تا شكار بدامشان بیفتد، در بین مسلمانان خود را مسلمانحرف مى

دهند، و معلوم است اگر در بین اهل ملتى دیگر قرار بگیرند چهره آن مردم را به خود مى

 گیرند. مى

كلمه ماعون به معناى هر عملى و هر چیزى است كه به “ و یمنعون الماعون،” 

اده شود، و حاجتى از حوائج زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هدیه و شخصى محتاج د

 عاریه و امثال آن.

الذین هم عن صالتهم ” در روایات اسالمي در تفسیر قمى. . . در ذیل آیه شریفه
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آمده كه منظور از این جمله كسانى هستند كه به كلى نماز را ترك كنند، زیرا اگر “ ساهون،

ستوجب ویل سازد، باید همه مستوجب باشند، چون هر انسانى و صرف سهو آدمى را م

در ذیل این آیه فرموده: منظور  السالمكند، امام صادق علیهمسلمانى در نمازش سهو مى

 تاخیر نماز از اول وقت و بدون عذر است.

السالم آمده كه در ضمن حدیث چهارصد بندى علیه و در كتاب خصال از على

تر از نماز نیست، پس مبادا هیچ كارى از كارهاى دنیا نزد خدا محبوبفرمود: هیچ عملى 

شما را از نماز در اول وقتش باز بدارد، براى اینكه خداى عز و جل اقوامى را به همین 

یعنى كسانى كه از در غفلت “ الذین هم عن صالتهم ساهون،” جرم مذمت نموده و فرموده:

               كنند.گارى مىاننسبت به امر نماز و اوقات آن سهل

 633ص  20تا آخر  سوره ماعون المیزان ج  1آیه      

 

 فراموشي خدا 

 

نَّا قَاَل إِنََّما أُوتِیتُهُ َعلى ِعْلِم  بَْل ”  - ْلنَهُ نِْعَمةً م ِ فَإِذَا َمس االنسَن ضرٌّ دََعانَا ثمَّ إِذَا َخوَّ

 ،لَُمونَ ِهَى فِتْنَةٌ َو لَِكنَّ أَْكثَرُهْم ال یَعْ 

خواند و همین كه نعمتى به شود ما را مىانسان چنین است كه وقتى گرفتار مى -

گوید این از علم خودم به دست آمده لیكن همین نعمت داریم مىاو ارزانى مى

 “فهمند.فتنه و آزمایش اوست اما بیشترشان نمى

 

این مقتضاى طبع هر انسانى است كه به پیروى هواى نفس گرایش دارد و به 

هاى مادى و اسباب ظاهرى پیرامونش مغرور است، پس انسان طبعا هم فراموشكار نعمت

خواند است، هر وقت دچار گرفتارى شود، متوجه پروردگارش گشته و او را به خلوص مى

دهد، و د، آن نعمت را به خودش نسبت مىو چون پروردگارش نعمتى به او ارزانى بدار

اى داند كه همین خود فتنهكند، و نمىو پروردگارش را فراموش مى هنر خودم بودگوید مى

 كنند .است كه با آن امتحانش مى

فرماید كه: این اعراض، مخصوص كفار معاصر آن جناب اینك در این آیه مى

 كه به پیروى هواى نفس گرایش دارد.نیست، بلكه این مقتضاى طبع هر انسانى است 

خداى تعالى بعد از آنكه حال ستمگران را بیان كرد كه از هر آیتى كه بر حق 

دادند شد گوش فرا نمىشان اقامه مىهایى بر علیهگردان بودند و به حجتكرد روىداللت مى

ها ربوبیت سرسختىشنیدند و به عبرت، اعتنایى نداشتند، و در نتیجه همین و موعظه را نمى

خداى تعالى و مساله بعث و حساب را منكر شدند و كارشان به جایى رسید كه حتى دلهایشان 

 شد.از شنیدن نام خداى یگانه متنفر مى

چون نعمتى از ناحیه خود به او “ ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته على علم،” 

دانند كه از ناحیه ماست، مع ذلك مى بدهیم كه نعمت بودنش كامال روشن است، و همه
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 ها از دانش و زرنگي یا هنرمندى خودم است.گوید: این نعمتمى

 “كسبوا. قد قالها الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا یكسبون فاصابهم سیئات ما” 

اینك اقوام قبل از آنان شاهد صدق این حقیقتند، چون آنها هم همین سخنان را از در 

شان جلو هالكتشان را نگرفت و همه به گفتند، ولى كسب و تجارت و حول و قوهغرور 

 هاى زشت خود رسیدند.كیفر كرده

 414ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  49آیه           

 

 ستمگریهایتان به ضرر شماست!
 

ا أَنَجاُهْم إِذَا ُهْم یَْبغُوَن فى األَْرِض بِغَیِر اْلَحق  ”  - یَأَیَها النَّاس إِنََّما بَْغیُُكْم    فَلَمَّ

تََع اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا  ثُمَّ إِلَْینَا َمْرِجعُُكْم فَنُنَب ِئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُونَ   ،َعلى أَنفُِسُكم  مَّ

دهد دوباره بدون حق به ستمگرى در زمین ولى همینكه خدا نجاتشان مى -

اى از تان به ضرر خودتان است، بهرهپردازند. هان اى مردم ! ستمگریهایمى

برید، سپس بازگشتتان به سوى ما است، آن وقت است كه ما زندگى دنیا مى

 “دهیم.كردید خبر مىشما را به آنچه مى

 

دهید، هر عملى كه به عنوان طغیان و نیرنگ بر ما انجام دهید با تقدیر ما انجام مى

توانید بر ما گیرد، پس با این حال چگونه مىو آن عمل به دست و قدرت ما صورت مى

طغیان كنید؟ بلكه همین عمل عینا طغیان شما علیه خودتان است، براى اینكه شما را از ما 

شود، و به همین دلیل بغى و ستم سوء آن در نامه اعمالتان نوشته مىسازد، و آثار دور مى

شما علیه خود شما است، و انگیزه شما بر این طغیانگرى رسیدن به زندگى مادى دنیا و 

شود، آن وقت ورى چند روزى اندك است، كه در آخر بازگشتتان به سوى ما منتهى مىبهره

                                     سازیم . عمالتان را برایتان روشن مىدهیم و در آنجا حقایق ابه شما خبر مى

 51ص :    10سوره یونس   المیزان ج :  23آیه   

 

 تفاوت توسل به مقربین درگاه خدا با بت پرستي
 

ن ُدونِِه فاَل یَْمِلُكوَن َكشف الضر ِ َعنُكْم َو ال ”  -  تْحِویالً،قُِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُم م ِ

أُولَئك الَِّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَغُوَن إِلى َرب ِِهُم اْلَوِسیلَةَ أَیُهْم أَْقَرب َو یَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َو  -

 یَخافُوَن َعذَابَهُ  إِنَّ َعذَاب َرب ِك كاَن مْحذُوراً،

 

پندارید صدا بزنید و از آنها حاجت بگو آن الهه كه به غیر خدا خدایانى مى -

د خواهید دیدكه مالك بالگردانى از شما را نیستند تا مكروه شما را بخواهی
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 برگردانیده محبوبتان را بیاورند،

خوانند و همه در جستجوى خوانند و خدا را مىآنهائى كه كفار به خدائیشان مى -

تر به دست آورند به راهى به سوى پروردگار خویشند تا كدام منزلتى نزدیك

عذاب او ترسانند كه عذاب پروردگارت الزم االحترام رحمت او امیدوار و از 

 “است.

 

مساله توسل و دست به دامن شدن به بعضى از مقربین درگاه خدا به طورى كه از 

آید عمل صحیحى است و غیر برمى“ یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیلة،” آیه:

شوند، ، چرا كه آنان متوسل به درگاه خدا مىكنندپرست مىاز آن عملى است كه مشركین بت

دهند، و عبادت خداى ولى تقرب و عبادت را نسبت به مالئكه و جن و اولیاى انس انجام مى

كنند و نه به او امیدوارند و نه از او بیمناك، بلكه همه كنند، نه او را عبادت مىرا ترك مى

، و امیدوار رحمت كنندسیله را عبادت مىتنها وامید و ترسشان نسبت به وسیله است، و لذا 

وسیله و بیمناك از عذاب آن هستند آنگاه براى تقرب به آن وسیله، كه به زعم ایشان یا 

ها شده خود آن خدایان را رها مالئكه است و یا جن و یا انس متوسل به بتها و مجسمه

    جستند. پرستیدند، و با دادن قربانیها به آنها تقرب مىكردند، و بتها را مىمى

 180ص :    13سوره اسري    المیزان ج :  57آیه         

 

 

  تفاوت بین شرك واقعي و شبهات فرقه اي
 ) درباره دوستى انبیاء و امامان الهى و تعظیم امر آنان(

 

چه بسا اشخاصى اینطور بپندارند اینكه در ادعیه، رسول خدا و آل   سؤال:

اند و به حق آنان از خداى تعالى درخواست شده و همچنین معصومینش شفیع قرار داده شده

به تربتشان و تعظیم آثارشان  زیارت قبور آن حضرات و بوسیدن ضریحشان و تبرك جستن

ن نهى شده و همان شرك وثنیت است، و همه مصادیقى است از شركى كه در شرع از آ

اند به اینكه اینگونه توجیه عبادى در حقیقت قائل شدن به تاثیر ربوبى براى استدالل كرده

كردند؟ آنها نیز پرستان چه مىغیر خداى تعالى است و این خود شرك است، و مگر بت

پرستیم براى این ها را مىها شفعاء ما در درگاه خداى سبحانند و ما اگر بتگفتند: این بتمى

منظور است كه ما را قدمى به درگاه خدا نزدیك سازند. و چه فرق است در پرستش كردن 

غیر خدا بین اینكه آن غیر خدا پیغمبرى باشد و یا ولیى از اولیاى خدا باشد و یا جبارى از 

 شده است.  ها شركى است كه در شرع از آن نهىجباران و یا غیر ایشان، همه این پرستش

 اند::  لیكن این اشخاص از چند نكته غفلت كردهجواب

اینكه ثبوت تاثیر براى غیر خدا چه تاثیر مادى و چه معنوى ضرورى است  اول 

توان آن را انكار كرد، خود خداى تعالى در كالم مجیدش تاثیر را با همه انواعش به و نمى
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این باشد؟ با اینكه انكار مطلق آن ابطال  غیر خداى تعالى نسبت داده و مگر ممكن است غیر

قانون علیت و معلولیت عمومى است كه خود ركنى است براى همه ادله توحید، و ابطال 

 قانون مذكور، هدم بنیان توحید است.

آن تاثیرى كه خداى تعالى در كالم مجیدش از غیر خداى تعالى نفى كرده آرى، 

داند كه ، هر مسلمان موحدى مىن سخنى نداردتاثیر استقاللى است كه هیچ موحدى در آ

هندوانه و سردیش، عسل و گرمیش در مزاج، از خداى تعالى است، او است كه هر چیزى 

گوید كه: عسل در بخشیدن را آفریده و اثرش را نیز خلق كرده است. هیچ موحدى نمى

 حرارت به بدن حاجتى به خداى تعالى ندارد.

دوانه سرد است و نه عسل گرم، و نه آب اثر سردى دارد و اما اینكه بگوییم: نه هن

و نه آتش اثر حرارت، در حقیقت بدیهیات عقل را انكار كرده و از فطرت بشرى خارج 

ایم، خوب وقتى خداى تعالى بتواند به فالن موجود، فالن اثر و خاصیت را ببخشد چرا شده

ش گناهان و برآمدن حاجات را نتواند به اولیاى درگاهش مقام شفاعت و وساطت در آمرز

 ببخشد و حتى در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟

شوند كارشان بدون دلیل كسانى كه به اهل شفاعت یعنى به اولیاى خدا متوسل مى

دانند كه اوال خداى تعالى در كالم مجیدش به افرادى كه مرضى درگاهش نیست آنها مى

 باشند مقام شفاعت داده و فرموده:

 “یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون،و ال ”  -

 “و ال یشفعون اال لمن ارتضى ! ”  -

 

و اگر در درخواستهایشان خداى تعالى را به جاه آن حضرات و به حق آنان سوگند 

و لقد ” فرماید:دهند در این عمل خود، دلیل دارند و آن كالم خود خداى تعالى است كه مىمى

و نیز “ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون،

 “انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا.” فرماید: مى

كنند و با زیارت قبورشان و بوسیدن ضریحشان و اگر آن حضرات را تعظیم مى

اى این است كه این جویند بركنند و با تربت آنان تبرك مىاظهار محبت نسبت به آنان مى

و من یعظم شعائر هللا فانها ” دانند و به آیه شریفه:اعمال را مصادیقى براى تعظیم شعائر مى

آیه مودت به ذى القربى و به آیات دیگر و روایات سنت، تمسك  و“  من تقوى القلوب،

 كنند.مى

ه درگاه اى بخواهد وسیلهدهد مىپس چنین كسى كه اینگونه اعمالى را انجام مى

عمل كرده “ یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیله،” خدا برده و به آیه شریفه:

باشد، پس این خود خداى تعالى است كه ابتغاء وسیله به آن حضرات را تشریع كرده و 

دوست داشتن آنان و تعظیمشان را واجب فرموده و همین دوستى و تعظیم را وسائلى به 

خود قرار داده است و معنا ندارد كه خداى تعالى محبت به چیزى و تعظیم آن را درگاه 

 واجب كند و در عین حال آثار آن را تحریم نماید . 
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بنا بر این هیچ مانعى در این كار نیست كه كسى از راه دوستى انبیاء و امامان 

هست به درگاه خدا  الهى و تعظیم امر آنان و سایر آثار و لوازمى كه براى محبت و تعظیم

البته این در صورتى است كه دوستى و تعظیم و بوسیدن ضریح و سایر آثار تقرب بجوید، 

محبت، جنبه توسل و استشفاع داشته باشد نه اینكه این امور و این اشخاص را مستقل در 

 تاثیر بداند و یا این اعمال جنبه پرستش داشته باشد.

و استحباب بوسیدن آن و دست  حجر االسودفهمم این آقایان در باره و من نمى

گویند؟ كنند؟ و همچنین در باره خود كعبه چه مىمالیدن به آن را در اسالم چگونه توجیه مى

 -آیا طواف پیرامون كعبه و بوسیدن و استالم حجر شركى است كه در اسالم استثناء نشده ؟ 

گویند: و یا مى -رورى عقلى است و قابل تخصیص و استثناء نیست كه مساله شرك، حكم ض

این كار فقط عبادت خدا است ) و كعبه( و حجر االسود حكم طریق و جهت را دارد؟ اگر 

پرسیم پس چه فرقى بین سنگ كعبه و بین غیر آن هست؟ اگر گویند، از ایشان مىاین را مى

غیر نباشد و جنبه پرستش نباشد، چرا شرك  تعظیم غیر خدا بر وجه استقالل دادن به آن

شمرده شود؟ و تمامى روایات و آیاتى كه بطور مطلق به تعظیم شعائر الهى و تعظیم رسول 

بیتش و وسل م و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهلوآلهعلیههللاخدا صلى

هایى است كه ، سفارشمودت آنان سفارش كرده و همچنین سفارشات دیگرى از این قبیل

 بجا و هیچ اشكالى در آنها نیست.

 436ص :    10المیزان ج :                             
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 فصل سوم

 

 

 توبه و استغفار
 

 

 توبه:  استفاده از نسیم رحمت خدا

 

ب ِِه كِلَمٍت فَتَاب َعلَْیِه  ِإنَّهُ ُهَو ”  - ِحیمُ فَتَلَقَّى َءاَدُم ِمن رَّ اب الرَّ  ،التَّوَّ

 و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت  -

 “و خدا او را به بخشید كه وى بخشنده و رحیم است!       

 

 ! هاى رحمتى استخدا را در ایام دهر نسیم

 

در میانه اسمائى كه خدا به آدم تعلیم داده بود، چیزى بوده كه براى معصیت كار بعد 

كرده، پس اى بسا تلقى آدم از خورده، و چاره گناه او را مى از معصیتش به درد مي

 پروردگار خود، مربوط به یكى از آن اسماء بوده است.

السالم هر چه كه به خود ستم كرد، و خود را در این را نیز باید دانست، كه آدم علیه

زندگى دنیا است، افكند، بطوریكه پرتگاه هالكت، و دو راهى سعادت و شقاوت، كه همان 

ماند، هالك مي شد، و اگر به سعادت اولى اگر در همان مهبط خود، یعنى دنیا باقى مي 

گشت تازه خود را به تعب افكنده بود، پس در هر حال به نفس خود ستم كرد، اال خود برمى

رار داد، كه اگر اینكه با همین عمل، خود را در مسیر سعادت، و در طریق منزلى از كمال ق

كرد، و به زمین نازل نمي شد، و یا بدون خطا نازل مي شد، به آن سعادت این عمل را نمى

 رسید . و كمال نمى

آمدند، كى مي توانستند متوجه فقر، و ذلت، آرى اگر پدر و مادر بشر، به زمین نمى

زحمت و  و مسكنت، و حاجت، و قصور، خود شوند؟  و چگونه بدون برخورد با تعب و

 رسیدند؟رنج زندگى، به روح و راحت در حظیرة القدس، و جوار رب العالمین مى

و براى جلوه كردن اسماء حسناى خدا، از عفو، و مغفرت، و رأفت، و توبه، و 

ستر، و فضل، و رأفت، و رحمت موردى یافت نمي شد چون مورد این اسماء حسناى خدا، 

 كارانند.گناه

 مندهاى رحمتى است، كه از آن بهرهر نسیمو خدا را در ایام ده
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 كارانى كه متعرض آن شوند، نمي شوند، مگر گناه 

 .و خود را در معرض آن قرار دهند 

 

پس این توبه همان است كه به خاطر آن راه هدایت را به روى انسان گشودند، تا 

آنرا مسیر خود قرار دهند، و تنظیف منزلى است، كه باید در آنجا سكونت كنند، و به دنبال 

 براى بشر تشریع شد .  شریعتیهمان راه و آن هدایت بود كه در هر عصرى، دینى و 

بینى مكرر سخن از توبه آورده، و آنرا بر ایمان كه مى دلیل این معنا كالم خدا است،

 مقدم ذكر كرده، مثال فرموده:

 فاستقم كما امرت، و من تاب معك،”  -

اى استقامت بورز، هم خودت و هم هر كس كه با تو توبه آنطور كه مامور شده -

 “ كرده ! 

 و نیز فرموده :

 و انى لغفار لمن تاب و آمن،”   -

 “ هر كس كه توبه كند ، و ایمان آورد!ام براى من آمرزنده -

 205ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  37آیه      

 

 

 خداي آمرزنده گناه، پذیرندة توبه
 

 َغافِِر الذَّنِب َو قَابِِل التَّْوِب شِدیِد اْلِعقَاِب ِذى الطْوِل  ال إِلَهَ إاِل ُهَو  إِلَْیِه اْلَمِصیُر،”  -

توبه و شدید العقاب و نعمت بخش، معبودى جز او نیست آمرزنده گناه و پذیرنده  -

 “و بازگشت به سوى اوست.

 

مغفرت و قبول توبه از صفات فعلیه خداست، و خداى تعالى همه روزه و الیزال 

 كند.هایى را قبول مىآمرزد و توبهگناهانى را مى

با مجموع غافر الذنب و قابل التوب به منزله یك صفت است و یك رفتار خدا 

آمرزد، چیزى كه هست گاهى كند و آن این است كه ایشان را مىبندگان گنهكار را افاده مى

 با توبه، و گاهى بدون توبه و با شفاعت.

مقتضاى غافر الذنب و قابل التوب بودن خدا، این است كه هر فردى را كه لیاقت و 

اش را قبول كند، و توبه استعداد آمرزش و قبول شدن توبه را داشته باشد او را بیامرزد و

مقتضاى اینكه او شدید العقاب است، نیز این است كه هر كس را كه مستحق عقاب است 

 عقاب كند.

ناگزیر مقتضاى این معنا آن است كه مردم را به سوى صراط سعادت هدایت 

 فرماید تا در نتیجه مردم به دو دسته تقسیم شوند، و سعید از شقى، و مهتدى از گمراه جدا
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 گشته، آن را ترحم و این را عذاب كند . 

 “ ال اله اال هو الیه المصیر.” 

 460ص :    17سوره غافر)مؤمن(  المیزان ج :  3آیه    

 

 شروع توبه از آدم پدر بشر

 

ِحیمُ ”  - اب الرَّ ب ِِه كِلَمٍت فَتَاب َعلَْیِه  إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ  ،فَتَلَقَّى َءادَُم ِمن رَّ

 و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت  -

 “و خدا او را به بخشید كه وى بخشنده و رحیم است!       

 

اى تلقى به معناى گرفتن كالم است، اما با فهم و علم، و این تلقى در باره آدم، طریقه

 كرده.بوده كه توبه را براى آدم آسان مى

س فرود آوردنش بخاطر خوردن قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت، و سپ

اى است، كه خداي تعالى وضع آدمیان را قبل از نازل شدن از درخت، بمنزله مثل و نمونه

بدنیا، و سعادت و كرامتى كه در منزل قرب و حظیره قدس داشت، و آن دار نعمت و 

سرور، و انس و نور، و آن رفقاى پاك، و دوستان روحانى، و جوار رب العالمین، كه 

 شت، به آن مثل مجسم ساخته است.دا

و همچنین این معنا را مجسم مي سازد كه انسان كذائى در مقابل آنهمه نعمت كه در 

اختیار داشته، و بجاى آنها گرفتارى، و بدبختى، و تعب، و خستگى، و مكروه، و آالم، را 

د، و برگرداند، كند، بجاى اینكه سعى كند خود را بهمانجا كه از آنجا آمده برساناختیار مى

 كند. بحیات دنیاى فانى، و جیفه گندیده و پست آن میل مى

اش به كند: كه نه تنها آدم را بعد از توبهو نیز در قالب این مثال این معنا را بیان مى

دار كرامت و سعادت برگردانید، بلكه هر انسانى كه راه خطا پیموده، اگر برگردد، و بسوى 

گرداند، و اگر ، خداي تعالى او را به دار كرامت و سعادتش برمىپروردگار خود رجوع كند

برنگردد و همچنین دست بدامن زمین بزند، و هواهاى نفس را پیروى كند، چنین كسى بجاى 

شكر نعمت خدا، كفران ورزیده، و خود را بدار البوار كشانده، جهنمى كه خود افروخته، و 

 چه بد قرارگاهى است ! 

  203ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  37و 36آیه                               
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 موضوع شرک و توبه در تمام شرایع الهی
 

كند كه خداى تعالى خطاب كرد به آدم ) كه شریعتش اولین قرآن كریم حكایت مى

اصحاب النار هم فیها و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك ” شریعت است،( و به او فرمود:

 “خالدون!

كند بالفاصله براى برائت وقتى طلب مغفرت ابراهیم جهت پدرش را حكایت مى

و ما كان استغفار ابراهیم البیه اال عن موعدة وعدها ایاه فلما ” فرماید:ساحت مقدس او مى

 .“تبین له انه عدو هلل تبرأ منه 

یعت سابق بر اسالم است،( حكایت السالم ) كه شریعتش آخرین شرو از مسیح علیه

انه من یشرك باهلل فقد حرم هللا علیه الجنة و ماویه النار و ما للظالمین من ” كند كه گفت:مى

 “انصار ! 

دقت در آیات مربوط به قیامت و بهشت و جهنم و همچنین آیات شفاعت و آیاتى كه 

گذارد كه در دیدى باقى نمىكند، جاى هیچ تركلمات انبیاء را در دعوتهاى خود حكایت مى

همه شرایع این معنا گوشزد بشر شده كه براى مشرك هیچ راه نجاتى نیست، مگر توبه قبل 

 از مرگ!

 109ص :    12المیزان ج :    
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 حقیقت توبه،  و قوانین الهی حاکم  بر آنقسمت اول:  

 

 

 انواع توبه -1

 

 عنایت خدا به بنده

  به سوي خدابرگشت بنده 

  

ِحیمُ ”  - اب الرَّ ب ِِه كِلَمٍت فَتَاب َعلَْیِه  إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ  ،فَتَلَقَّى َءادَُم ِمن رَّ

 و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت  -

 “و خدا او را به بخشید كه وى بخشنده و رحیم است!                        

 

توبه دو قسم است، یكى توبه خدا، كه عبارتست از برگشتن خدا بسوى عبد، به 

رحمت، و یكى توبه عبد، كه عبارتست از برگشتن بنده بسوى خدا، به استغفار، و دست 

 بردارى از معصیت . 

گیرد، و توبه بنده محفوف و پیچیده به دو توبه از خدا است، و در بین آندو قرار مى

نده در هیچ حالى از احوال، از خداى خود بى نیاز نیست، و اگر بخواهد از باین معنا كه ب

زار گناه نجات یافته، توبه كند، محتاج به این است كه خدا چنین توفیقى باو بدهد، و لجن

اعانت و رحمت خود را شامل حال او بسازد، تا او موفق بتوبه بگردد، و وقتى موفق بتوبه 

وبه دیگرى از خداست، و آن این است كه باز خدا برحمت و شد، تازه باز محتاج بیك ت

عنایتش بسوى بنده رجوع كند، و رجوع او را بپذیرد، پس توبه بنده وقتى قبول شود، بین دو 

پس خدا بسوى ایشان  -ثم تاب علیهم لیتوبوا” توبه از خدا قرار گرفته است، همچنانكه آیه: 

 ین معنا داللت دارد.بر ا“  توبه آورد، تا ایشان توبه كنند،

 204ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  37آیه 

 
 

 توبه فقط از مكان قریب براي عمل از روي جهالت  -2
 

ِ ِللَِّذیَن یَْعَملُوَن السوَء بَجَهلٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمن قَِریٍب فَأُولَئك ”  - إِنََّما التَّْوبَةُ َعلى َّللاَّ

ُ َعلَیِهْم  وَ  ُ َعِلیماً َحكیماً. َو لَْیسِت التَّْوبَةُ  یَتُوب َّللاَّ ِللَِّذیَن یَْعَملُوَن السی ِئَاِت  كاَن َّللاَّ

َحتى إِذَا َحضَر أََحدَُهُم اْلَمْوت قَاَل إِنى تُْبت ااْلَن َو ال الَِّذیَن یَُموتُوَن َو ُهْم كفَّاٌر  

 أُولَئك أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاباً أَِلیماً،
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پذیرش توبه كسانى را به عهده گرفته كه از در نادانى  اما خداى تعالى  -

اعمالى زشت انجام داده، سپس بدون فاصله زیاد توبه كنند، و به سوى خدا 

. و خدا دانایى فرزانه استگردد، ىبرگردند، اینهایند كه خدا هم سویشان بر م

دهند تا مرگشان فرا و اما آنهائى كه همچنان به كار زشت خود ادامه مى

گویند: االن توبه كردم براى چنین مردمى بازگشتن نیست، و رسد، آنوقت مى

میرند، كه ما براى آنان عذابى دردناك نیز براى كسانى كه در حال كفر مى

 “ایم.آماده كرده

 

این آیه مشتمل است بر یكى از حقایق عالیه اسالم، و از تعالیم مترقى قرآنى، و آن 

 آثار و احكامش .  عبارت است از حقیقت توبه و

 

 معنی توبه خدا و توبه بنده  -3
 

به معناى برگشتن است، و در قرآن كریم هم در مورد خداى تعالى آمده  توبهكلمه 

و هم در مورد بندگان او همچنان كه در آیه مورد بحث هر دو نوع توبه آمده است. توبه خدا 

به معناى برگشتن خداى تعالى به رحمتش به بنده، و توفیق توبه به بندگان دادن، و توبه بنده 

 ناه، و منصرف شدن از اعراض و روگردانى از عبادت.عبارت است از ندامت از گ

 شود محفوف است به دو توبه خدا.توبه بنده به طورى كه از قرآن كریم فهمیده مى 

توضیح اینكه: توبه عبد حسنه است، و حسنه نیازمند به نیرو است، و نیروى انجام 

سازد تا بنده موفق و دهد، یعنى اسباب فراهم مىحسنه از خدا است، او است كه توفیق مى

متمكن از توبه بشود، و بتواند از فرورفتگى در لجنزار گناه و دورى از خدا بیرون آید، و 

به سوى پروردگارش برگردد، آنگاه وقتى این موفقیت را یافت و به سوى خدا برگشت 

نیازمند به این است كه خداى تعالى با یك رجوع دیگرش به رحمت و لطف و عفو و 

 دل او را از لوث آن گناه پاك كند .  مغفرتش

و این دو بازگشت از خداى سبحان دو توبه است، كه توبه عبد در بین آن دو قرار 

گیرد، اینك به دو آیه زیر كه اولى توبه اول خدا، و آیه دوم توبه دوم خدا را خاطر نشان مى

 سازد، توجه بفرمائید:مى

 ثم تاب علیهم لیتوبوا،”  -

 “یشان بازگشت تا ایشان بسویش باز گردند.سپس به سوى ا  -

 فاولئك اتوب علیهم،”  -

 “!گردم كارانند كه من به سویشان بر مىاین توبه -
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 وعده الهی برای قبول توبه بنده -4
 

اى است كه خداى تعالى به بندگانش داده، چون مؤثر واقع شدن توبه به خاطر وعده

ندگانش وفاى به آن وعده را بر خود واجب و بر حسب آن وعده بر ضرر خود و به نفع ب

ساخته، در نتیجه بر خود واجب كرده كه توبه بندگانش را قبول كند، اما نه بطورى كه غیر 

او چیزى را بر او تكلیف و واجب كرده باشد، حال چه اینكه این غیر را عبارت بدانیم از 

و یا نفس االمر بدانیم، و یا واقع،  -كاران را بپذیرد، داند كه توبه توبهعقل، بر خدا واجب مى

تر از این است كه و یا حق، و یا چیز دیگر، چون ساحت خداى عز و جل منزه و مقدس

محكوم حكم كسى، یا چیزى واقع شود، بلكه به این معنا است كه خداى تعالى به بندگان خود 

س معناى عهده دارى قبول كند، پكارانرا بپذیرد، و او خلف وعده نمىوعده داده كه توبه توبه

كاران و یا بگو وجوب این عمل بر خدا این است، و نیز همین معنا در هر واجب توبه توبه

 گوییم بر خدا واجب است منظور است . دیگرى كه مى

آید كه اوال در مقام بیان مساله توبه كردن خدا است، و و از ظاهر آیه شریفه بر مى

ت داده شود معنایش برگشت خدا به رحمت خود به سوى بنده اینكه هر جا توبه به خدا نسب

است، نه اینكه منظور از توبه خدا هم توبه بنده باشد، گو اینكه الزمه توبه خدا، توبه بنده نیز 

هست، چون وقتى شرایط توبه خداى سبحان تمام باشد، الزمه الینفك آن این است كه شرایط 

 توبه عبد نیز تمام شود.

آید كه آیه شریفه در مقام بیان توبه بطور عموم است، چه اینكه بنده مىو ثانیا بر 

خدا با ایمان آوردنش از كفر و شرك توبه كند، و چه بعد از ایمان آوردنش به وسیله اطاعت 

از معصیت توبه كند، چون قرآن كریم هر دو قسم برگشتن را توبه خوانده در برگشتن به 

 فرماید:معناى اول مى

یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و  الذین”  -

ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شى

 “اتبعوا سبیلك!

 فرماید:و در مورد برگشتن خداى به معناى دوم مى

 “ثم تاب علیهم.... ”  -

شد، كه از شركت در امر جهاد و این آیه شریفه در باره آن سه نفر مسلمان نازل 

 تخلف كرده بودند .

  

 شمول توبه، و دخالت جهل و عناد در رد و قبولی آن -5
 

دلیل دیگر بر اینكه مراد از توبه در قرآن كریم توبه به معناى أعم است أعم از 

اینكه برگشت از شرك و كفر باشد، یا برگشت از معصیت، تعمیمى است كه در آیه بعدى به 

هم متعرض حال كفار ...“ و لیست التوبة ” فرماید:خورد، چون در آن آیه كه مىچشم مى
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معنائى است “ یعملون السوء بجهالة،” نا بر این مراد از جمله:شده و هم حال مؤمنین، و ب

عمومى، و شامل حال كافر و مؤمن، پس كافر هم در كفر ناشى از جهلش مانند مؤمن فاسق 

مصداق كسى است كه به جهالتش عمل سوء میكند، یا از این بابت كه منظور از عمل اعم 

است، و یا از این بابت كه كفر باعث  از عمل قلب و عمل بدنى است، و كفر هم عمل قلب

هم كافر است و هم “ للذین یعملون السوء،” شود، پس مراد از جملهاعمال سوء بدنى مى

 فاسق، البته در صورتى كه كفر و فسقشان از جهالت باشد نه از عناد و طغیان . 

منظور از جهل همان معناى لغوى كلمه است، و جهل در لغت مقابل علم است، 

شود كنند كه هر عملى كه از آنان صادر مىى كه هست از آنجائى كه مردم احساس مىچیز

شود، و چون اراده، همواره ناشى از نوعى حب و شوق شان صادر مىاز روى علم و اراده

است، چه اینكه فعل به حسب نظر عقال فعلى باشد كه باید در مجتمع صادر شود، و یا فعلى 

نبایستى صادر شود و آنهائى كه در مجتمع عقل ممیز دارند اقدام به باشد كه از نظر اجتماع 

دهند، از این رو این درك كنند و عملى كه نزد عقال سزاوار نیست انجام نمىعمل زشت نمى

شود كه هر كس با انگیزه هواى نفس و دعوت شهوت با غضب و اعتقاد برایشان حاصل مى

ر حقیقت واقعیت و حقیقت امر بر او پوشیده مرتكب این گناهان و اعمال زشت بشود، د

ها است ها و بدىمانده، و كوران برخاسته در دلش چشم عقلش را كه ممیز بین خوبى

پوشانده، و یا به عبارت كوتاهتر بگو دچار جهلش ساخته، و به همین جهت مردم در عرف 

علمى خود این  نامند، هر چند كه با نظر دقیق وو اصطالح خود چنین كسى را جاهل مى

كار به زشتى گناه، و علت زشتى و مذموم درك نوعى علم است، لیكن از آنجائى كه علم گنه

بودن گناه، خاصیت و اثر علم را ندارد، چون او را از وقوع در قبح و شناعت باز نداشت، 

 اند.لذا بودن این علم را با نبودش یكسان شمرده

هل است، آرى مردم حتى یك انسان پس گنه كار در عرف و اصطالح مردم جا

به خاطر غلبه هوى و هوس جوانى در او،  -هر قدر هم با سواد باشد  -جوان و كم تجربه را 

خوانند، باز به همین جهت است كه مى جاهلو ظهور عواطف و احساسات دور و درازش 

ى هوا و بینى كه مرتكب كارهاى زشت را اگر از عمل خود شرمسار و از پیرومردم را مى

نامند، بلكه او را معاند و مرتكب عمدى هوس و عواطف نابجاى خود خجل نباشد جاهل نمى

 دهند . نامیده، و یا عنوانى نظیر اینها به او مى

پس با این بیان روشن شد كه جهالت در اعمال زشت تنها در صورتى است كه 

در صورتى كه به مرتكب آن دستخوش كوران هوا و شهوت و غضب شده باشد، و اما 

  دانند.انگیزه عناد با حق مرتكب شده باشد، او را جاهل نمى

هاى نامبرده در دل صاحبش هاى این جهل این است كه وقتى كوراناز نشانى

فروكش كند، و آتش شهوت یا غضب كه او را وادار به ارتكاب گناه كرده بود خاموش 

شت را انجام دهد، و یا در اثر فاصله زمانى گردد، و یا مانعى پیدا شود و نگذارد آن عمل ز

زیاد از ارتكاب آن سرد شود، و یا گذشت دوران جوانى و ضعیف شدن قواى بدنى و 

شود، و مزاجش او را متوجه اعمال زشتى كه قبال كرده بسازد، جهالتش زائل گشته عالم مى
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 شود . شیمان مىخواسته بكند پنتیجه عالم شدنش این است كه، از آنچه كرده و یا مى

بخالف فعلى كه از روى عناد و عمد و امثال آن صادر شود، كه چون علت صادر 

و عواطف و میلهاى نفسانى نیست، بلكه امرى است كه مردم آن  شدنش طغیان هیچیك از قوا

دانند كه را در عرف و اصطالح خود ناشى از بد ذاتى و خبث طینت و پستى فطرت مى

رود، نه سریع و نه كند، ن رفتن طغیان قوا و هوا و هوسها از بین نمىمعلوم است كه از بی

بلكه مادام كه صاحبش زنده است این حالت زشت نیز زنده است و هیچگاه صاحبش 

 شود، مگر آنكه خدا بخواهد او را هدایت كند.دستخوش ندامت فورى نمى

  

لبه خواهى بر حق شود كه معاند و لجوج دست از لجاجت و عناد و غبله گاهى مى

دهد، در این هنگام كه تن در مى گردد، و به ذلت عبودیتبرداشته، در برابر حق خاضع مى

كنند كه عناد او ناشى از جهالت بوده، نه پستى فطرت، و خبث ذات، و در مردم كشف مى

حقیقت هر معصیتى كه از آدم سر بزند جهالتى است از انسان، و بنا بر این دیگر براى 

ماند، مگر یكى ، آن هم كسى است كه تا آخر عمر با ان كلى معاند مصداقى باقى نمىعنو

  داشتن سالمتى و عافیت از عمل زشت خود دست بر ندارد.

شود كه چرا در آیه مورد بحث نزدیك بودن توبه را قید كرد و از اینجا روشن مى

 “.ثم یتوبون من قریب” و فرمود:

مل ارتكاب عمل زشت اگر جهالت باشد تا آخر زندگى فهماند عااین قید به ما مى

یابد، و صاحبش را از این كه روزى به تقوا و عمل صالح بگراید نومید انسان دوام نمى

دهد، بلكه به زودى از آن سازد، و چون معاند و لجوج بر عمل زشت خود ادامه نمىنمى

تر بگوئیم، فاصله عهد قریب و یا ساده“  قریب”    شود، پس مراد از كلمهعمل منصرف مى

نزدیك است، و منظور این است كه گنه كار قبل از پیدا شدن عالمتهاى آخرت و فرا رسیدن 

 مرگ توبه كند . 

اى ندارد هر معاند لجوج هر قدر هم عناد و لجاجت داشته و گرنه صرف توبه فائده

اثر دیدن وزر و وبال اعمال ننگینش از  در -شود به مرگ خود نزدیك مى -باشد، وقتى 

جوید، اما این ندامت به حسب حقیقت شود، و از آنچه كرده بیزارى مىكرده خود پشیمان مى

اى است كه نفس شریر و ندامت نیست، او از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلكه حیله

ه اگر فرضا از آن وبال گرش براى نجاتش از وبال اعمالش اندیشیده، به دلیل اینكحیله

مخصوص نجات یابد و مثال مرگش فرا نرسد، و بیماریش بهبودى یافته از لبه پرتگاه مرگ 

برگشته، زندگى سالم خود را باز یابد، دو باره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال 

 گردد، همچنان كه قرآن در این باره فرموده:زشتش بر مى

 

 “ا نهوا عنه و انهم لكاذبون!و لو ردوا لعادوا لم”  -
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 شرط  سرعت در توبه -6
 

زند كنایه است از اینكه وقتى گناهى از آنان سرمى“ ثم یتوبون من قریب،” جمله: 

 دهند.كنند، و فرصت را از دست نمىانگارى نمىدر توبه كردن امروز و فردا و سهل

همواره از روى جهالت است، خواهد بفرماید گناه از آنچه گفتیم روشن شد كه نمى

خواهد بفرماید: گناهكارى دو جور كنند، بلكه مىكاران بدون درنگ توبه مىو همه گنه

است، یكى از روى جهالت، و دیگرى از روى عناد، و توبه هم دو جور است، یكى بدون 

و  اى قبول است كه بدون درنگ باشد،هاى مرگ و آن توبهدرنگ، و یكى پس از دیدن نشانه

 پذیرد كه ناشى از جهل باشد.آن گناهى توبه مى

برگشتن به عبودیت  چون توبه عبارت است از برگشتن بنده به سوى خداى سبحان و

شود، از اینكه خدا توبه بنده را او، كه در این صورت توبه خداوند به عبد نیز عبارت مى

طاعت و معصیت است، بپذیرد، و عبودیت جز در زندگى دنیا كه ظرف اختیار و موطن ا

ماند، و دو راهى هاى مرگ، دیگر اختیارى براى بنده نمىیابد، و با ظهور نشانهتحقق نمى

اطاعت و معصیت ندارد، تا راه اطاعت را انتخاب كند، همچنان كه خداى تعالى در باره این 

 موقعیت انسان فرموده:

آمنت من قبل او كسبت یوم یاتى بعض آیات ربك ال ینفع نفسا ایمانها لم تكن ”  -

 “فى ایمانها خیرا . 

 و نیز فرموده:

فلم یك ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا سنت هللا التى قد خلت فى عباده و خسر ”  -

 “هنالك الكافرون!

  

و سخن كوتاه اینكه برگشت معناى آیه به این است كه خداى سبحان تنها وقتى توبه 

ناشى از استكبار بر خدا و باعث دروغین شدن توبه و كاریش پذیرد كه گنهگنه كار را مى

فقدان تذلل عبودى نبوده باشد، و در امر توبه آنقدر امروز و فردا نكند كه فرصت از دست 

 برود.

كاران قبول است، مگر دو نفر: یكى توبه گنه كارى كه در توبه همه توبه اینبنا بر 

 .فرا رسد و دوم توبه كافر بعد از مردنش كند، تا لحظه مرگشتوبه كردن امروز و فردا مى

اى كلى در مساله توبه خدا، آیه مورد بحث و آیه بعدیش در مقام اینند كه ضابطه

اى كلى دلیلش، انحصارى است كه از یعنى قبول توبه عبد بیان كنند، و اینكه گفتیم ضابطه

ه توبه در آن پذیرفته نیست، كند كشود، و آیه بعدیش مواردى را بیان مىكلمه انما استفاده مى

 است. و بیش از آن دو موردى كه گفتیم استثنا نشده
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 توبه های وقت گذشته و غیر قابل قبول -7

 

كاران در حین مرگ و بعد آیه دوم كه كلمه اولئك در آن اشاره دارد به دورى توبه

از مرگ و آن اشاره داللت دارد بر دورى آنان از رحمت خدا، و آوردن جمع سوء سیئات 

 داللت دارد بر اینكه در مقام شمردن گناهان ایشان است . 

رسد در این آیه براى ختم شدن آن، دو نام علیم و حكیم آمده، با اینكه به ذهن مى

خوب بود غفور و رحیم بیاید، چون در آیه سخن از گناه و توبه و آمرزش رفته است، لیكن 

علیم و حكیم آورد تا بفهماند اگر خداى تعالى باب توبه را فتح كرد، براى این بود كه او به 

داند چقدر ضعیف و نادانند، و حكمتش هم این را اقتضا الم است، مىحال بندگانش، ع

كرد، چون متقن بودن نظام و اصالح امور بشر احتیاج به فتح باب توبه دارد، و نیز از مى

خورد، و ظواهر احوال بندگان را معیار هاى قالبى را نمىآنجائى كه حكیم است فریب توبه

آزماید، پس بر بندگان او الزم است، از علم و حكمت را مىدهد، بلكه دلهاى آنان قرار نمى

كنند توبه حقیقى كنند، تا خدا هم حقیقتا جوابشان را بدهد، و او غافل نمانند، و اگر توبه مى

 دعایشان را مستجاب كند . 

  

 ...“و لیست التوبة للذین یعملون السیئات ”  -

كاران است د: بر خدا و به نفع گنهفرمودر این آیه شریفه تعبیر آیه قبلى را كه مى

دانیم در این آیه نیز همان معنا منظور است، و كه توبه آنان را بپذیرد نیاورد، با این كه مى

كاران نیست كه توبه شان را بپذیرد، و خواهد بفرماید: ) بر خدا و به نفع اینگونه توبهمى

اینكه رحمت خاصه الهى و عنایتش  پذیرد،( و لیكن خواست به این وسیله اشاره كند بهنمى

“ سوء” از این دو طایفه منقطع است، همچنان كه گفتیم در آیه قبلى از گناه تعبیر به مفرد

شود در باره این دو طایفه عنایت تعبیر آورد، معلوم مى“ سیئات”جمع كرد، و در این آیه به 

 گناهانشان را بشمارد، و علیه آنان ضبط كند . دارد 

مرگشان فرا  را مقید كرد به جمله:) تا وقتى كه“ یعملون السیئات،” جمله: از اینكه

انگارى در شتافتن به سوى شود، حال یا به خاطر اینكه سهلرسد،( استمرار گناه فهمیده مى

توبه و امروز و فردا كردن در آن، خودش معصیتى است مستمر، كه هر لحظه تكرار 

انگارى به منزله مداومت بر گناه است، و یا به خاطر هلشود، و یا به خاطر اینكه این سمى

اینكه غالبا خالى از تكرار معصیت نیست، یا تكرار همان معصیت اول یا گناهانى دیگر 

 شبیه به آن. 

حتى اذا جاءهم ”و نفرمود:...“ حتى اذا حضر احدهم الموت ”و اینكه فرمود:

،( و نفرمود: )وقتى مرگ شما برسد،( از شما برسد یعنى فرمود: )وقتى مرگ یكى“ الموت،

اهمیت براى این بود كه داللت كند بر اینكه افراد مورد نظر توبه را امرى حقیر و بى

اهمیت نیست كه مردم در طول زندگى خود هر كارى نشمارند، با اینكه مساله توبه اینقدر بى
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ان رسید تنها خود او براى خواستند بكنند، و هیچ باكى نداشته باشند همین كه مرگ یكى از آن

هائى كه با مخالفت امر الهى براى خود آماده كرده نجات یابد اینكه از خطرها و مهلكه

 بگوید: حاال دیگر توبه كردم!

كار با صرف گفتن چند لفظ و یا صرف پس امر توبه به این آسانى نیست، كه گنه

 نیت توبه از همه مخاطر رهائى یابد . 

دهد، شود كه مقید كردن جمله)تبت( به قید)االن(چه معنا مىاز اینجا روشن مى

فهماند كه حضور مرگ و مشاهده كردن صاحب این سخن عظمت و چون این قید به ما مى

“ كنم! من اكنون توبه مى -انى تبت ”     سلطنت آخرت را باعث شده است كه او بگوید:

 گوید.وید به دل مىپس چنین كسى منطقى خواهد داشت حال اگر به زبان نگ

شود كه من در این حال كه مرگ را حق دیدم، و جزاى پس معناى جمله چنین مى

 حق را مشاهده كردم، اینك تائب هستم!؟

  

و خداى تعالى نظیر این بیان را از مجرمین حكایت كرده كه روز قیامت چه 

 فرماید:گویند آنجا كه مىمى

و لو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا ”  -

و چه خوب بود تو و هر بیننده دیگر این  -فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون

دیدید كه نزد پروردگارشان سرها به زیر افكنده حالت مجرمین را مى

ن تا عمل صالح برگرداگویند: پروردگارا دیدیم و شنیدیم، اینك ما را به دنیا مى

 “ كنیم، كه دیگر یقین بر ایمان حاصل گشت! 

 

گیرد كه از شود، براى اینكه در حالى صورت مىاین توبه از صاحبش قبول نمى

زندگى دنیا مایوس شده، و از هول و وحشت انتقال به دیگر سراى مطلع گشته آن یاس و این 

خود توبه كند، و تصمیم بگیرد كه به  سالههول او را مجبور كرده به اینكه از اعمال چندین

دیگر گذشته، چون زندگى دنیائى در  -والت حین مناص -سوى پروردگارش بر گردد، اما 

 بین نیست اختیار عملى هم از دست رفته است . 

 

 براي مرگ در حال كفر توبه اي نیست! -8
 

َحتى إِذَا َحضَر أََحدَُهُم اْلَمْوت قَاَل  ِللَِّذیَن یَْعَملُوَن السی ِئَاتِ  َو لَْیسِت التَّْوبَةُ ... ”  -

 إِنى تُْبت ااْلَن َو ال الَِّذیَن یَُموتُوَن َو ُهْم كفَّاٌر  أُولَئك أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاباً أَِلیماً،

دهند تا مرگشان فرا و اما آنهائى كه همچنان به كار زشت خود ادامه مى...  -

م براى چنین مردمى بازگشتن نیست، و گویند: االن توبه كردرسد، آنوقت مى

میرند، كه ما براى آنان عذابى دردناك نیز براى كسانى كه در حال كفر مى

 “ایم.آماده كرده
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 “ َو ال الَِّذیَن یَُموتُوَن َو ُهْم كفَّاٌر!”  -

شان پذیرفته نیست، و او این جمله معرف مصداق دوم است، از كسانى كه توبه 

ه كفر خود ادامه داده، و در حال كفر مرده، و بعد از مشاهده آخرت كسى است كه عمرى ب

پذیرد، براى اینكه ایمان آوردنش كه همان كند خداى تعالى توبه او را نمىاظهار ایمان مى

توبه او است در آن روز، سودى به حالش ندارد، و این معنا در قرآن كریم مكرر آمده كه 

نجاتى وجود ندارد، و اگر در خواستى بكنند اجابت  پس از مردن با وجود كفر هیچ راه

 شود، از آن جمله، فرموده:نمى

اال الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئك اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، ان ”  -

الذین كفروا و ماتوا و هم كفار اولئك علیهم لعنة هللا و المالئكة و الناس 

 “العذاب و ال هم ینظرون. اجمعین، خالدین فیها ال یخفف عنهم

 و نیز فرموده:

ء االرض ذهبا و ان الذین كفروا و ماتوا و هم كفار فلن یقبل من احد هم مل”   -

 “لو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین.

 نداشتن یاور نداشتن شفیع نیز هست.

ه بفهماند غیر كفار اگر در آیه فوق قید مردن در حال كفر را آورد، براي این بود ك

روند، و استكبارى نسبت به خداى تعالى یعنى مؤمنین كه در حال گنهكارى از دنیا مى

چون در سابق گفتیم مسامحه در توبه توهین به  -ندارند، و در توبه كردن مسامحه نورزیدند 

ست اى هر چند با مردنش از دكه توبه چنین بنده -مقام پروردگار و استكبار بر او است 

رفته، ولى توبه خدا و برگشت او به سوى مغفرت و رحمتش امكان دارد، چون ممكن است 

بعد از مردن به وسیله شفاعت شافعان مشمول رحمت خداى تعالى قرار گیرد، و همین خود 

از جمله شواهدى است بر اینكه مراد از این دو آیه، بیان توبه و بازگشت خدا به بندگانش 

توبه بنده و برگشتش به سوى خدا، و اگر آن را هم آورده به طفیل آن است، نه بیان حال 

 دیگرى ذكر كرده است . 

 385 تا 375ص :   4سوره نساء      المیزان ج :  18و 17آیه   

 

 

 نمونه توبه اضطراري و ایمان و اسالم منقضي شده  -9
 

ِفْرَعْوُن َو ُجنُودُهُ بَْغیاً َو َعْدواً  َحتى إِذَا َو َجَوْزنَا بِبَنى إِسرِءیَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم ”  -

أَْدَركهُ اْلغََرُق قَاَل َءاَمنت أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال الَِّذى َءاَمنَت ِبِه بَنُوا إِسرِءیَل َو أَنَا ِمَن 

 اْلُمسِلِمیَن،

ما بنى اسرائیل را از دریا عبور دادیم، فرعون و لشكریانش كه به انگیزه   -

كردند غرق كردیم، فرعون در آن لحظه كه اغى گرى آنها را دنبال مىبغى و ی
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شد گفت: ایمان آوردم به خدایى كه جز او معبودى نیست، داشت غرق مى

 “همان خدایى كه بنى اسرائیل به وى ایمان آوردند، و اینك من از مسلمانانم.

 

هیچ معبودى همینكه بالى غرق فرعون را دریافت، گفت ایمان آوردم به اینكه  

 نیست به جز آن خدایى كه بنى اسرائیل به او ایمان آوردند.

آورى؟ حاال كه عذاب خدا تو را درك كرده؟ با اینكه ایمان و توبه آیا حاال ایمان مى

 هیچ كس در لحظه فرا رسیدن عذاب و آمدن مرگ از هر طرف، قبول نیست!؟

مرت را در معصیت خدا و تو قبل از این عصیان كردى و از مفسدان بودى و ع

بسر بردى و توبه را در موقع خودش انجام ندادى، حال كه وقت توبه فوت شده ایمان چه 

 سودى به حالت دارد. 

 فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة...! ”  -

آوریم تا براى آنها كه دهیم و در مىاى فرعون ما بدن تو را از دریا نجات مى -

 “ ت و مایه عبرت باشى....آیند آیبعد از تو مى

 

 173ص :    10سوره یونس     المیزان ج : 92تا90آیه                               

 

   

 توبه از عمل و شرط اصالح عمل  -10
 

ْحَمةَ  َو إِذَا َجاَءك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِئَایَتِنَا فَقُْل سلٌَم َعلَْیُكْم  َكتَب َربُُّكْم َعلى نَْفِسِه ”  - الرَّ

ِحیمٌ   ،أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمنكُْم سوَءا بَجَهلٍَة ثُمَّ تَاب ِمن بَْعِدِه َو أَصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر رَّ

 

آیند بگو سالم بر شما، پروردگار شما و وقتى كه مؤمنین به آیات ما نزد تو مى -

رحمت را بر خود واجب كرده كه هر كسى از شما از روى جهالت عمل 

تى مرتكب شود و سپس توبه كرده عمل صالح كند، خداوند هم آمرزنده و زش

 “مهربان است.

خداوند رحمت را بر خود واجب كرده و محال است كه كارى از كارهاى او معنون 

 به عنوان رحمت نباشد.

آیه مورد بحث، راجع به توبه است، تنها متعرض توبه از گناهان و كارهاى 

یعنى هر كس از  -“ و من عمل منكم” شرك، به دلیل اینكه فرموده:ناستوده است، نه كفر و 

 شما مؤمنین به آیات خدا، عملى انجام دهد.

جهالت در مقابل عناد، لجاجت و تعمد است. كسى كه صبح و شام خداى خود را   

خواند، و در صدد جلب رضاى اوست، و به آیاتش ایمان دارد، هرگز از روى استكبار و مى

شود و گناهى هم كه از او سر زند، از روى جهالت و دستخوش اهى مرتكب نمىلجاجت گن
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 شهوت و غضب شدن است.

براى این است كه داللت كند بر اینكه توبه وقتى  َو أَصلَحَ مقید كردن توبه به قید 

شود كه از روى حقیقت و واقع باشد، زیرا، كسى كه حقیقتا به سوى خداى سبحان قبول مى

ه و به وى پناه برد، هرگز خود را به پلیدى گناهى كه از آن توبه كرده و خود بازگشت نمود

كند، این است معناى توبه، نه صرف اینكه بگوید: اتوب الى را از آن پاك ساخته، آلوده نمى

كند و اى را قبول مىاى باشد كه بوده است. چگونه خداوند چنین توبههللا و در دل همان آلوده

  “و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا.”فرموده:  حال آنكه خود

صفات فعلیه خداوند از قبیل غفور و رحیم و ... ممكن است حقیقتا مقید به زمان 

نشود، براى اینكه گر چه خداى سبحان رحمت بر بندگان را بر خود الزم و واجب كرده، و 

اگر گناهى از او سر میزند  دل كافر نبوده وشود كه در لیكن اثر این رحمت وقتى ظاهر مى

از روى نادانى باشد، و بعد از ارتكاب، توبه هم نموده و عالوه بر آن، عمل صالح هم انجام 

  بدهد.

 148ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  54آیه         

 

 

 توبه حیله گرانه ) ارتكاب گناه با نیت توبه ( -11
 

ً یْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِیُكْم َو تَُكونُوا ِمن بَْعِدِه قَْوماً اْقتُلُوا یُوسف ”  - أَِو اطَرُحوهُ أَْرضا

 ،صِلِحینَ 

یوسف را بكشید، یا به سرزمینى دور بیندازیدش كه عالقه پدرتان خاص شما   -

 “شود، و پس از آن مردمى شایسته شوید.

 

طرد او كه برگشت همه یعنى بعد از یوسف، و یا بعد از كشتن یوسف، و یا بعد از 

 به یك نتیجه است با توبه از گناه، مردمى صالح شوید.

شود كه برادران یوسف این عمل را گناه و آن را جرم از این كالم استفاده مى

شمردند و لیكن حسد شود كه ایشان احكام دین را محترم و مقدس مىدانستند، و معلوم مىمى

اى و ایشان را در ارتكاب گناه و ظلم جرأت داده طریقه در دلهایشان كورانى برپا كرده بود

تلقینشان كرده بود كه از آن طریق هم گناه را مرتكب شوند و هم از عقوبت الهى ایمن باشند 

این است كه گناه را مرتكب شوند و بعد توبه كنند، غافل از اینكه اینگونه توبه به هیچ  و آن

كند كه گناه دانى است كه كسى كه به خود تلقین مىشود، زیرا این مطلب وجوجه قبول نمى

كنم چنین كسى مقصودش از توبه بازگشت به خدا و خضوع و كنم و بعد توبه مىمى

خواهد به خداى خود نیرنگ بزند و به شكستگى در برابر مقام پروردگار نیست، بلكه او مى

پس در حقیقت  او دفع كند.خیال خود از این راه عذاب خدا را در عین مخالفت امر و نهى 

اى تتمه همان نیت سوء اول او است نه توبه حقیقى كه به معناى ندامت از گناه و چنین توبه
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   بازگشت به خداست.

 129ص :    11سوره یوسف    المیزان ج :  9آیه                          

 

 

 اثر توبه حقیقي در بخشش گناهان بزرگ  -12

 

ِحیمٌ َو الَِّذیَن ”  -  ،َعِملُوا السی ِئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمن بَْعِدهَا َو َءاَمنُوا إِنَّ َربَّك ِمن بَْعِدهَا لَغَفُوٌر رَّ

اند و كسانى كه كارهاى بد كرده و پس از آن توبه آورده و مؤمن شده -

 “پروردگار تو از پى آن آمرزگار و رحیم است.

به منزله استثنائى است براى  این آیه گر چه عام است، و لیكن از نظر مورد

شود كه: توبه اگر به معناى و بنا بر این، معنایش این مى“ الذین اتخذوا العجل،” جمله:

پرستان هم دست بدهد واقعى و حقیقیش براى كسى دست بدهد، حتى اگر براى گوساله

   خداوند آن را پذیرفته و مانعى براى قبول شدنش نیست.

 326ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  153آیه                                

 

 فتاب علیكم !  اثر توبه در بسط رحمت الهی -13
 

 َعِلَم أَن لَّن تْحصوهُ فَتَاب َعلَْیكْم،” ...  -

داند كه تشخیص دو ثلث و نصف و ثلث در فصول مختلف براى شما ... مى -

  “ممكن نیست به همین جهت بر شما بخشود....

 

“ به همین جهت بر شما توبه كرد،” یعني “ فَتَاب َعلَْیكْم،  ”مراد از اینكه فرمود:

اش به طرف شما توجه و رجوع كرد و تكلیف شما را در این این است كه به رحمت الهیه

باب تخفیف داد، بنابر این، خداى تعالى بر بندگان خود توبه و رجوعى دارد، و آن این است 

آنان بسط دهد، و اثر این توبه خدا آن است كه بندگان، موفق به توبه و  كه رحمت خود را بر

رجوع به وى شوند و یا این است كه موفق به هر اطاعتى گردند و یا این است كه بعضى از 

تكالیف دشوار را به كلى بردارد، و یا در آن تخفیفى بدهد، كه قرآن كریم در باره اولین اثر 

 “ثم تاب علیهم لیتوبوا.” فرموده: كه براى توبه خدا شمردیم

عالوه بر آن توبه، خداوند یك توبه دیگرى دارد، و آن بعد از توبه بندگان است، و 

 آمرزد.اثرش این است كه توبه آنان را قبول نموده، گناهانشان را مى

 117ص  20سوره مزمل المیزان ج   20آیه      
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 رابطه توبه و صدقه  -14
 

یِهم بَها َو صل  ُخْذ ِمْن أَمْ ”  - ُرُهْم َو تَُزك ِ َعلَْیِهْم  إِنَّ صلَوتَك   َوالِهْم صدَقَةً تُطه ِ

ُ سِمیٌع َعِلیمٌ   ،سَكٌن لُهْم  َو َّللاَّ

َ ُهَو التَّوَّ  - َ ُهَو یَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َو یَأُْخذُ الصدَقَِت َو أَنَّ َّللاَّ اب أَ لَْم یَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ِحیمُ ا  ،لرَّ

از اموالشان زكات بگیر، تا بدین وسیله پاكشان كنى و) اموالشان را( نمو  -

دهى، و در باره آنان دعاى خیر كن كه دعاى تو مایه آرامش آنان است، و خدا 

 شنوا و داناست،

گیرد پذیرد و زكاتها را مىاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىمگر ندانسته -

 “ذیر و رحیم است.خداست، و خدا توبه پ

 

توبه را با دادن صدقه ذكر كرده، براى این است كه صدقه نیز خاصیت  در این آیه

اى است مالى، كند، و دادن صدقه توبهكند، صدقه هم پاك مىتوبه را دارد، توبه پاك مى

همچنانكه در میان همه كارها، توبه به منزله صدقه است، یعنى صدقه از اعمال است و لذا 

در نتیجه در یك آیه جمع  را به صدر آیه عطف كرد، و“ و ان هللا هو التواب الرحیم،” ه،جمل

كرد میان توبه و تصدق، و میان دو اسم از اسامى خودش، یعنى تواب و رحیم، و خالصه 

      از آیه برآمد كه تصدق و دادن زكات خود نوعى توبه است.

 512ص :    9سوره توبه   المیزان ج :  104و103آیه                            

 

 

 قبول کننده و استجابت کننده کیست! -15

 

 َو ُهَو الَِّذى یَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َو یَْعفُوا َعِن السی ِئَاِت َو یَْعلَُم َما تَْفعَلُون،”  -

ْم َو یَستَِجیب الَِّذیَن َءاَمنُ  - ُِ ن فَضِلِه  َو اْلَكِفُروَن لهَ وا َو َعِملُوا الصِلَحِت َو یَِزیدُُهم م ِ

 َعذَاٌب شِدیدٌ 

پذیرد، و از گناهان عفو همو است خدایى كه توبه را از بندگانش مىو  -

 كنید دانا است،فرماید، و به آنچه مىمى

فضل و دعاى كسانى كه ایمان آورده اعمال صالح كردند مستجاب نموده، از  -

 “!و اما كفار عذابى سخت دارند !دهداند مىخود بیش از آنچه خواسته

 

كلمه استجابت به معناى اجابت دعا است، و چون عبادت خود نوعى دعوت و 

خواندن خداى تعالى است، لذا از قبول عبادت آنان تعبیر به استجابت كرده، به دلیل اینكه 
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ظاهر این جمله آن است كه منظور از زیادتر چون “ و یزیدهم من فضله،” دنبالش فرموده:

كردن فضل خدا، زیادتر كردن ثواب باشد. و همچنین از اینكه در مقابل استجابت مؤمنین 

  شود.فرموده: و كافران عذابى شدید دارند این معنا استفاده مى

 72ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  26و  25آیه         

 

 شرایطي براي امید رستگاري  -16
 

ا َمن تَاب َو َءاَمَن َو َعِمَل صِلحاً فَعَسى أَن یَُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحینَ ”  -  فَأَمَّ

و اما كسى كه توبه كرد و ایمان آورد و عمل صالح به جا آورد امید آن هست  -

 “كه از رستگاران باشد.

 

درباره كسى بود كه كفر آنچه درباره گرفتاري مشركین در قیامت بیان شده 

بورزد، و به سوى خداى سبحان رجوع هم نكند، پس بنابر این كسى كه رجوع كند و ایمان 

 بیاورد، و عمل صالح انجام دهد، امید آن هست كه از رستگاران باشد.

كلمه عسى در اینجا به معناى لغوى كلمه ) امید ( نیست، بلكه معناى تحقیق و 

داى تعالى خواسته است، طبق رسم و عادت بزرگان بشر سخن رساند، و خحتمیت را مى

گویند، خواهند انجام دهند مىبگوید، چون عادت مردان بزرگ این است كه كارى را كه مى

امید است انجام دهم، ممكن هم هست همان معناى لغوى یعنى امیدوارى منظور باشد، و 

باشد، كه در این صورت معناى  كاران اظهار امید كردهخداى تعالى از طرف خود توبه

آنهایى كه توبه كرده و ایمان آورده، و عمل صالح كردند، در انتظار شود كه: جمله این مى

 رستگارى باشند. 

 96ص :    16سوره قصص    المیزان ج :    67آیه        
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 استغفار،  و قوانین الهی حاکم  بر آنقسمت دوم:  

 

 

 به درگاه پروردگار رحیم و ودوداستغفار و توبه  -1

 

 َو استَْغِفُروا َربَّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِه  إِنَّ َربى َرِحیٌم َودُودٌ،”  -

از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوى او بازگردید كه پروردگارم  -

 “مهربان و دوستدار بندگان توبه كار است.

كنید و با ایمان آوردن به او و به از خداى تعالى در باره گناهان خود طلب مغفرت 

رسول او بسویش برگردید زیرا خداى تعالى داراى رحمت و مودت است و استغفار كنندگان 

 دارد.كند و دوست مىو تائبین را رحم مى

نوع خاصى از “ مودت ” آید كهاز موارد استعمال دو كلمه رحیم و ودود بر مى

هایى آشكار دارد مثل، الفت و آمد و شد و احسان. آمدحب است و آن حبى است كه آثار و پى

 به آیه زیر توجه فرمایید:

و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و ”  -

 .“رحمة 

و اگر خداى تعالى را ودود خوانده به همین جهت است كه او بندگان خود را 

سازد آن هم چه هایش بر آنان ظاهر مىافاضه نعمتدارد و آثار محبت خود را با دوست مى

و ان تعدوا ” تواند عدد آنها را بشمارد، همچنانكه خودش فرمود:هایى كه هیچ كس نمىنعمت

 پس به این دلیل خداى تعالى نسبت به انسانها ودود است.“ نعمة هللا ال تحصوها،

 559ص :    10سوره هود    المیزان ج :  90آیه 

 

 عتي استغفار است!هر طا -2

 

ِ ُهَو َخیراً َو أَْعظَم أَْجراً  َو ” ...  - ْن َخیٍر تِجدُوهُ ِعندَ َّللاَّ ُموا ألَنفُِسكم م ِ َو َما تُقَد ِ

ِحیمُ  َ َغفُوٌر رَّ َ  إِنَّ َّللاَّ  ،استَْغِفُروا َّللاَّ

فرستید نزد كنید و از پیش براى خود مىو بدانید آنچه از كارهاى خیر مى -

تر. و از خدا طلب یابید، اما بهتر از آنچه كه كردید و با أجرى عظیمخدایش مى

  “مغفرت كنید كه خدا آمرزنده و رحیم است.
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مي فرماید: هر اطاعتى كه به نفع خود از پیش بفرستید، یعنى براى اینكه با آن 

زندگى آخرتى خود را تامین كنید، نزد خدا آن را خواهید دید، یعنى در روز لقاء هللا آن را 

گذارید، و كردید، و یا بهتر از هر چیزى كه در دنیا باقى مىبهتر از همه كارهاى نیك كه مى

 آن خواهید یافت . پر اجرتر از 

را با امر به استغفار ختم نمود،  مزملسوره “ و استغفروا هللا ان هللا غفور رحیم،” 

و در اینكه فرمود: به درستى خدا غفور و رحیم است اشعارى به وعده مغفرت و رحمت هم 

دارد، و بعید نیست مراد از استغفار انجام مطلق طاعات باشد، چون طاعات وسائلى هستند 

 توان گفت: هر طاعتى استغفار است . شود، پس مىه با آن مغفرت خدا شامل حال آدمى مىك

 119ص  20سوره مزمل المیزان ج   20آیه                  

 

 شرط استجابت استغفار:  ادامه ندادن گناه  -3
 

-  ” َ  فَاستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َو َمن َو الَِّذیَن إِذَا فَعَلُوا فَِحشةً أَْو ظلَُموا أَنفُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ

وا َعلى َما فَعَلُوا َو ُهْم یَْعلَُمونَ  ُ َو لَْم یُصرُّ . أُولَئك َجَزاُؤُهم یَْغِفُر الذُّنُوب إِال َّللاَّ

ب ِِهْم َو َجنٌَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَنَهُر َخِلِدیَن ِفیَها  َو نِْعَم أَْجُر اْلعَمِ  ن رَّ ْغِفَرةٌ م ِ  ِلین!مَّ

 

نیكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمى به نفس   -

خویش كنند خدا را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا استغفار كنند، كه 

تواند گناه خلق را بیامرزد، و آنها هستند كه اصرار در هیچ كس جز خدا نمى

آنها هستند كه پاداش عملشان   گاهند.كار زشت نكنند چون به زشتى معصیت آ

آمرزش پروردگار است و باغهائى كه از زیر درختان آن نهرها جارى است، 

ها متنعم خواهند بود، و چه نیكو است پاداش نیكوكاران جاوید در آن بهشت

 “!عالم 

 

و لم یصروا على ما ” :خداى تعالى در آیه مورد بحث استغفار را مقید كرد به جمله

تنها استغفار كسى مؤثر است كه نخواهد آن عمل در نتیجه فهمانید كه  “فعلوا و هم یعلمون،

، براى اینكه اصرار داشتن بر گناه هیاتى در نفس ایجاد زشت را همچنان مرتكب شود

كند كه با بودن آن هیات ذكر مقام پروردگار نه تنها مفید نیست، بلكه توهین به امر خداى مى

هاى الهى و ارتكاب به ت، و دلیل بر این است كه چنین كسى از هتك حرمتتعالى نیز هس

محرمات او هیچ باكى ندارد، و حتى نسبت به خداى عز و جل استكبار دارد، با این حال 

 بخشد.ماند، و ذكر خدا سودى نمىدیگر عبودیتى باقى نمى

ختم “ لمون،و هم یع” و به خاطر همین علت بود كه جمله نامبرده را با جمله:

اى است بر این كه كلمه ظلم در صدر آیه شامل گناهان صغیره نیز فرمود، و این خود قرینه

شود، چون اصرار بر گناه موجب اهانت به امر خدا است، و نشانه آن است كه چنین مى
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كند، و در كسى هیچ احترامى و اهمیتى براى امر خدا قائل نیست، و مقام او را تحقیر مى

اعم است از “ ما فعلوا :” لت هیچ فرقى بین گناه صغیره و كبیره نیست، پس جمله این دال

گناهان كبیره، و مراد از آن همان چیزى است كه در صدر آیه ذكر كرد، چیزى كه هست 

گناه صغیره اگر فاحشه نیست ظلم به نفس هست، ) زیرا بتدریج ملكه گناهكارى را در نفس 

 آورد.(پدید مى

بیان اجر جزیل آنان است، و آنچه خداى تعالى “ ولئك جزاؤهم مغفرة،ا” و جمله:

و سارعوا الى مغفرة من ربكم و ” در این آیه تذكر داده عین همان فرمانى است كه در آیه 

 . به سوى مغفرت، و به سوى جنتسرعت بخرج دادن فرموده، یعنى ....“ جنة 

 29ص  4المیزان ج سوره آل عمران   136و  135آیه                 
 

 

 وقت استغفار  -4

 

 قَالُوا یَأَبَانَا استَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخِطئِین،”  -

ِحیمُ  -  ،قَاَل سْوف أَستَْغِفُر لَُكْم َربى  إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 ایم،گفتند: اى پدر! براى گناهان ما آمرزش بخواه، كه ما خطا كار بوده -

براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزگار و گفت:  -

 “رحیم است.

 

روایت كرده كه  السالمكافى به سند خود از فضل بن ابى قره از امام صادق علیه

 فرمود:

 فرموده: وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

لبید وقت توانید در آن وقت دعا كنید و از خدا حاجت بطبهترین وقتى كه مى  -

سوف استغفر ” سحر است، آنگاه این آیه را تالوت فرمود كه: یعقوب به فرزندان خود گفت:

 و منظورش این بود كه در وقت سحر طلب مغفرت كند . “ لكم ربى،

در این معنى روایات دیگرى نیز هست از جمله الدر المنثور از ابى الشیخ و ابن 

روایت كرده كه شخصى از آن  وسل موآلهعلیههللامردویه از ابن عباس از رسول خدا صلى

جناب پرسید چرا یعقوب استغفار را تاخیر انداخت؟ فرمود: تاخیر انداخت تا هنگام سحر فرا 

 برسد چون دعاى سحر مستجاب است.

 346ص :    11سوره یوسف   المیزان ج :  98و97آیه 
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 ُمستَْغِفِریَن بِاألَسَحاِر  -5

 

 ،یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا َءاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو قِنَا َعذَاب النَّارالَِّذیَن »  -

 ،الصبِریَن َو الصِدقِیَن َو اْلقَنِِتیَن َو اْلُمنِفِقیَن َو اْلُمستَْغِفِریَن بِاألَسَحارِ  -

 

گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهانمان را بیامرز و بندگانى كه مى -

 !از عذاب آتش محفوظمان بدار

استغفار كنندگان  دار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر وبندگانى كه خویشتن -

  .«در سحرگاهانند 

را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصیف كرده، كه تقواى هیچ متقى  متقیندر این آیه 

 ت.خالى از آنها نیس

هاى است كه مقدم بر خصلت، و اینكه این صفت اول ذكر شده به خاطر این  صبر

 دیگر است، البته از آنجائى كه در آیه، صبر را مطلق آورده، شامل همه صبرهاى دیگر هم

 صبر بر مصیبت .  و شود: صبر بر اطاعت، صبر بر ترك معصیت،مى

هر چند حقیقتش به حسب تحلیل عبارت است از مطابق بودن ظاهر گفتار که   صدق

لیكن اگر كلمه نامبرده را به این معنا بگیریم شامل تمامى فضائل  و كردار آدمى با باطنش، و

شود، دیگر حاجت نبود صابرین و قانتین و آن دیگر صفات را ذكر كند، پس قطعا این مى

 معناى تحلیلى منظور نبوده، در نتیجه باید گفت كه مراد از آن همان راستگوئى است و بس

 ت.(و خدا داناتر اس )

خضوع براى خداى سبحان است، كه شامل عبادات و اقسام به معناى  قنوت

 .شودها مىاطاعت

كه منفقین اسم فاعل از آن است، عبارت است از دادن مال به كسى كه  انفاق 

 مستحق آن است. 

نماز شب و استغفار در آن است، و که منظور از آن همان  ،استغفار در سحرها

نماز شب، و استغفار در قنوت آخرینش كه همان روایات وارده، استغفار در اسحار را به 

 .اندیك ركعت وتر است تفسیر نموده

بعد از یادآورى قیام در  29و سوره دهر آیه  19خداى تعالى در سوره مزمل، آیه 

شب و تهجد و عبادت در آن استغفار را، راه انسانها به سوى پروردگارشان خوانده، و 

  «.اتخذ الى ربه سبیال ان هذه تذكرة ، فمن شاء »فرموده:

 

 176ص  3سوره آل عمران  المیزان ج  17و16آیه 
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 حوزه تاثیر  استغفار  -6
 

 فَاْعف َعنُهْم َو استَْغِفْر لَُهْم َو شاِوْرُهْم فى األَْمِر......”  -

...  از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش كن و براى دلجوئى آنان در  -

 “ كار جنگ مشورت نما....

وسل م را مامور كرد وآلهعلیههللادر این جمله خداى تعالى رسول گرامى خود صلى

تا از آنان عفو كند تا در نتیجه بر اعمال ایشان اثر معصیت مترتب نشود و اینكه از خدا بر 

 ایشان طلب مغفرت كند با اینكه مغفرت باالخره كار خود خداى تعالى است.

هر چند مطلق است، و اختصاصى به مورد بحث آیه “ استغفر لهم،” عبارت

شود، و چنان مطلق نیست كه ندارد، و لیكن موارد حدود شرعى و امثال آن را شامل نمى

اگر زنا كرد تنها برایش طلب مغفرت حتى اگر فردى مرتكب قتل شد او را هم ببخشاید و یا 

را بر او جارى نسازد، چون اگر اطالق تا این مقدار شمول داشته  كند و دیگر حد شرعى

كه به “ و شاورهم فى االمر،” گردد، عالوه بر اینكه جمله:باشد باعث لغو شدن تشریع مى

دو امر: یعنى یك لحن عطف بر مساله عفو و مغفرت شده، خود شاهد بر این است كه این 

عفو و مغفرت در چارچوب والیت و تدبیر امور عامه بوده، چون اینگونه امور است كه 

دارد، و اما احكام الهى خیر، پس عفو و مغفرت هم در همان امور ادارى مشورت بر مى

  جامعه است.

 87ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  159آیه                           

                                                  

 نقش استغفار در رفع بالها و حوادث عالم  -7
 

ةً ”  - ْدَراراً َو یَِزْدكْم قُوَّ َو یَقَْوِم استَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْیِه یُْرِسِل السَماَء َعلَْیكم م ِ

تُِكْم َو ال تَتََولَّْوا مْجِرِمیَن،  إِلى قُوَّ

اى مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا  :و نیز گفت -

باران سودمند آسمان را پى در پى به سویتان بفرستد و نیرویى بر نیرویتان 

 “بیفزاید و زنهار، به ناكارى و عصیان روى از خداى رحمان مگردانید.

 

ث عالم برقرار است، فهماند ارتباطى كامل بین اعمال انسانها با حواداین آیه مى

شود كه خیرات عالم زیاد حوادثى كه با زندگى انسانها تماس دارد، اعمال صالح باعث مى

ها پشت سر هم بر شود بالها و محنتشود و بركات نازل گردد، و اعمال زشت باعث مى

 سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختى و هالكت به سوى او جلب شود، و این نكته از آیات



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                کتاب پنجاه و سوم: حسنات و سیئات – گناه و ثواب 89

شود از آن جمله آیه زیر همین مطلب را بطور صریح دیگر قرآنى نیز استفاده مى

و لو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من ” فرماید:خاطرنشان نموده، مى

       “ السماء و االرض.

 445ص :    10سوره هود     المیزان ج : 52آیه                

 

 

 در رفع بالها و فراواني نعمتهااثر استغفار  -8
 

 فَقُْلت استَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ كاَن َغفَّارا،”  -

ْدَراراً، -  یُْرِسِل السَماَء َعلَْیكم م ِ

 َو یُْمِدْدكم بِأَْمَوٍل َو بَنِیَن َو یْجعَل لَّكْم َجنٍَّت َو یْجعَل لَّكْم أَنَهراً، -

 

 است،نید كه او بسیار آمرزنده به ایشان گفتم از پروردگارتان طلب مغفرت ك -

 باراند،كه اگر چنین كنید ابر آسمان را مرتب بر شما مى -

كند و برایتان باغها رویانیده و نهرها و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان مى -

  “سازد.جارى مى

 

كند كه به السالم حكایت مىشمارد، و از نوح علیههاى دنیایى را مىاین آیات نعمت

دهد، به شرطى كه از پروردگار خود ها و تواتر آن را مىخود وعده فراوانى نعمتقوم 

 طلب مغفرت گناهان كنند.

شود استغفار از گناهان اثر فورى در رفع مصائب و گرفتاریها و پس معلوم مى

فهماند بین صالح جامعه انسانى و هاى آسمانى و زمینى دارد، مىگشوده شدن درب نعمت

بین اوضاع عمومى جهان ارتباطى برقرار است، و اگر جوامع بشرى خود را فساد آن، و 

رسند، و اگر به عكس عمل كنند عكس آن را اصالح كنند، به زندگى پاكیزه و گوارایى مى

 خواهند داشت.

ظهر الفساد فى البر و ” شود كه فرموده:این معنا از آیه شریفه زیر هم استفاده مى

و ما أصابكم من مصیبة ” فرماید:و همچنین آیه زیر كه مى“ البحر بما كسبت ایدى الناس،

و لو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من ” و آیه شریفه:“ فبما كسبت أیدیكم،

    “ رض. السماء و األ

 46ص  20سوره نوح المیزان ج   12تا  10آیه              
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 نفاق استغفار ناپذیر -9
 

َ َما َوَعدُوهُ َو بَِما كانُوا ”  - ً فى قُلُوبِهْم إِلى یَْوِم یَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا َّللاَّ فَأَْعقَبُهْم نِفَاقا

 ،یَْكِذبُونَ 

ُ لُهْم  ذَِلك استَْغِفْر لُهْم أَْو ال تَستَغْ  - ةً فَلَن یَْغِفَر َّللاَّ ِفْر لُهْم إِن تَستَْغِفْر لُهْم سْبِعیَن َمرَّ

ُ ال یْهِدى اْلقَْوَم اْلفَِسِقینَ  ِ َو َرسوِلِه  َو َّللاَّ  ،بِأَنُهْم كفَُروا ِباَّللَّ

گفتند، تا روزى كه اى كه كردند و اینكه دروغ مىخدا به سزاى آن خلف وعده -

 د در دلهایشان نفاق انداخت،كنندیدارش مى

براى ایشان آمرزش بخواهى و یا نخواهى، خداوند هرگز ایشان را نخواهد  -

و این بدان جهت است كه آمرزید هر چند هفتاد بار برایشان آمرزش بخواهى، 

ایشان به خدا و رسولش كفر ورزیدند و خداوند مردم فاسق و عصیانگر را 

 “كند.هدایت نمى

 

اللت دارد بر اینكه خلف وعده و دروغ در سخن از علل نفاق و این آیه اوال د

یابد، هاى آن است و ثانیا بعضى از نفاقها هست كه بعد از ایمان، به دل راه مىنشانه

 آید، و آن ارتداد است.همچنانكه برخى از كفرها بعد از ایمان مى

 

د كه از طبیعت رسانمى“ ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر هللا لهم،” جمله:

رسد، چه اینكه تو در باره آنها طلب مغفرت كنى و چه نكنى، مغفرت چیزى به ایشان نمى

 چه یكبار و چه چند بار، چه زیاد و چه كم . 

به دنبال آن، علت مطلب را بیان كرده و فرموده: براى اینكه ایشان به خدا و 

است به خدا و رسول، و این  رسولش كافر شدند یعنى مانع از شمول مغفرت، كفر ایشان

شود، چون بود و نبود آن و كم زیادى آن برطرف نمى مانع با بود و نبود استغفار و یا كم و

 برد.و زیادش كفر ایشان را از بین نمى

و این مطلب براى هر كس در قرآن دقتى كند از واضحات است كه از نظر قرآن   

هیچ امیدى به نجات كفار و منافقین بدتر از كفار نیست، مگر آنكه قبل از مرگ از كفر و 

 نفاق خود توبه كنند . 

روزى است كه خدا را مالقات كنند، منظور از آن روز “ یوم یلقونه،”منظور از 

كند. آن را افاده مى“ من كان یرجو لقاء هللا فان اجل هللا الت،” ر آیه:مرگ است كه ظاه

 منافقین بر نفاق خود باقى خواهند بود تا روزى كه بمیرند .

و ال تصل على احد منهم مات ابدا و ال تقم على قبره انهم كفروا باهلل و ”  -

 “رسوله و ماتوا و هم فاسقون،

وسل م را از اینكه نماز میت بخواند وآلهعلیههللاكند رسول خدا صلىاین آیه نهى مى 

بر كسى كه منافق بوده، و از اینكه كنار قبر منافقى بایستد، و این نهى را تعلیل كرده است به 
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اینكه چون كفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همین فسق خود مردند، و این تعلیل تنها در این 

ز لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذكر شده آیه نیامده، بلكه در هر جا كه گفتگو ا

  است.

آید كسى كه بخاطر احاطه و استیالى كفر در و از همه این موارد كه ذكر شد برمى

آید كه استغفار دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهى بسوى نجات ندارد، و نیز برمى

هاى ایشان و ایستادن كنار قبور ایشان و جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازه

    بى نتیجه است . طلب مغفرت كردن، لغو و 

 486و474ص :    9سوره توبه    المیزان ج :  84و 80و  77آیه                  

 

 استغفار مالئكه بر مؤمنین و توضیحي بر آن  -10
 

الَِّذیَن یْحِملُوَن اْلعَْرش َو َمْن َحْولَهُ یُسب ُِحوَن بَحْمِد َربِهْم َو یُْؤِمنُوَن بِِه َو ”  -

ْحَمةً َو ِعْلماً فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َو لَِّذیَن َءاَمنُوا َربَّنَا َوِسْعت كلَّ شىْ یَستَْغِفُروَن لِ  ٍء رَّ

 ،اتَّبَعُوا سبِیلَك َوقِِهْم َعذَاب الَجِحیمِ 

كنند و آنان كه پیرامون عرش هستند پروردگار خود آنان كه عرش را حمل مى -

اند ارند و براى كسانى كه ایمان آوردهگویند و به او ایمان درا حمد و تسبیح مى

كنند كه اى پروردگار ما سعه رحمت و علم تو همه چیز را فرا استغفار مى

گرفته پس كسانى را كه توبه كردند و راه تو را پیروى نمودند بیامرز و از 

 !“عذاب جهنم حفظ فرما 

 

ب و به پا سازد كه مردم در مقابل نازل كردن كتادر این آیات خاطر نشان مى

 خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه گروهي و عقاب گروهي دیگر دو جورند:

یك طایفه آنهایند كه مالئكه حامل عرش خدا و طواف كنندگان پیرامون آن برایشان 

گردند و راه او را كنند و آنان عبارتند از: توبه كنندگان كه به سوى خدا بر مىاستغفار مى

 و نیز صلحا از پدران و همسران و ذریه ایشانند. كنند.پیروى مى

 و دسته دوم عبارتند از، كسانى كه به جرم كفر ورزیدن به توحید، اهل عذابند . 

آن “ الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به ...،” 

جا صادر اى كه حامل عرشند، عرشى كه تمامى اوامر و همه احكام الهى از آنمالئكه

اى كه پیرامون شود، و نیز آن مالئكهشود، اوامر و احكامى كه با آنها امور عالم تدبیر مىمى

در حالى كه “ دارند،خدا را منزه مى -یسبحون بحمد ربهم ” عرشند، یعنى مقربین از مالئكه 

 این تنزیهشان همراه با ثناى پروردگارشان است.

خواهند تا هر كس را ى از خداى سبحان مىیعن -“و یستغفرون للذین امنوا، ” 

 ایمان آورده بیامرزد.

این جمله حكایت متن استغفار مالئكه  -....“ ء رحمة و علما ربنا وسعت كل شى” 
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اند، و اگر است، مالئكه قبل از درخواست خود نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستوده

با علم جفت كردند، بدین جهت است كه در بین صفات خداوندى رحمت را نام برده و آن را 

كند و با علم خود احتیاج هر محتاج و مستعد خدا با رحمت خود بر هر محتاجى انعام مى

 دهد.رحمت را تشخیص مى

مالئكه مي گویند: خدایا “ فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلك و قهم عذاب الجحیم! ” 

ا كه با ایمان آوردن به یگانگى تو و با حال كه رحمت و علم تو واسع است، پس كسانى ر

پیروى دین اسالم، به سوى تو برگشتند، بیامرز و از عذاب جحیم حفظشان فرما . و این 

 همان غایت و غرض نهایى از مغفرت است.  

مراد از راهى كه مؤمنین از آن پیروى كردند، همان دینى است كه خدا براى آنان 

است. و پیروى دین اسالم عبارت است از اینكه عمل خود را تشریع كرده، و آن دین اسالم 

 با آن تطبیق دهند. پس مراد از توبه این است كه با ایمان آوردن به طرف خدا برگردند.

 

 !ربنا و أدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ... -

اى داخل فرما، هم ایشان شان دادهپروردگار! ایشان را در جنات عدن كه وعده -

پدران و همسران و ذریات ایشان را كه صالحیت دارند! به درستى و را و هم 

  اى!به راستى كه تنها تو عزیز فرزانه

در این آیه مجددا نداى ربنا را تكرار كردند تا عطوفت الهى را بیشتر برانگیزند. و 

هایى است كه به زبان انبیایش و در كتب اى كه خداى تعالى داده، وعدهمراد از وعده

 اش داده است.انىآسم

هر كس از ایشان و پروردگارا و  و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم. . . ”

پدران و همسران و فرزندان ایشان كه صالحیت داخل شدن بهشت را دارند، داخل 

 “  هاى عدن بفرما ! بهشت

مؤمنین این نكته از سیاق آیات به خوبى معلوم است كه استغفار مالئكه براى عموم 

است و نیز معلوم است كه مؤمنین را دو قسمت كردند: یكى آن مؤمنینى كه خودشان توبه 

كرده و راه خدا را پیروى كردند كه خدا هم وعده جنات عدن به ایشان داده است. و قسم دوم 

اند و لیكن صالحیت داخل شدن در بهشت را دارند و آن مؤمنینى كه خودشان چنین نبوده

 اول را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند. قسم مالئكه

 آید:از این تقسیم برمى

اشخاصى هستند كه در ایمان و عمل كاملند، چون مقتضاى حقیقت  طایفه اول

همین است، لذا اول این طایفه را ذكر كردند و از “ الذین تابوا و اتبعوا سبیلك،” معناى 

زد و وعده بهشت عدنى كه به ایشان داده در پروردگار خود خواستند تا ایشان را بیامر

 حقشان منجز فرماید.

تر از طایفه اولند، و كسانى هستند كه ایمان و در مقام و منزلت پایین و طایفه دوم

اند و ایمانى ناقص و ضعیف دارند و عملى زشت، عمل صالح خود را به حد كمال نرسانده
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ند و یا همسر آنهایند، لذا سپس این طایفه را ذكر ولى به طایفه اول منسوبند، یا پدر و یا فرز

اند كه این طایفه را هم به طایفه اول كاملین در ایمان كرده و از خداى تعالى درخواست كرده

 ها حفظشان فرماید . در جنات عدن ملحق نموده، و از بدى

عتهم و الذین آمنوا و اتب” بنا بر این بیان، آیه شریفه مورد بحث در معناى آیه 

خواهد بود، با این تفاوت “ ء،ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شى

شود، تر است، چون شامل پدران و همسران نیز مىكه آیه مورد بحث دامنه شمولش وسیع

تر است، شود، و از نظر دیگر نیز وسیعبه خالف آیه سوره طور كه تنها شامل ذریات مى

آیه سوره طور ایمان ذریه قید شده و در آیه مورد بحث صالحیت ذریه و آباء و چون در 

 ازواج، و صالحیت اعم از ایمان است . 

مراد از سیئات آثار “  و قهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته ...،” 

سبت است گناهان است كه همان كیفر آنهاست، و اگر آثار گناهان را سیئات خوانده، بدین منا

 “و جزاء سیئة سیئة مثلها.” كه كیفر بدى هم بدى است، همچنان كه خداى تعالى فرموده:

كند بر اینكه پاداش روز قیامت خود ظاهرا این آیه هم از آیاتى است كه داللت مى

اعمال است، همچنان كه كیفر اعمال زشت نیز خود آن اعمال است و امثال این گونه آیات 

 “انما تجزون ما كنتم تعملون.”    الى بسیار و مكرر آمده، مانند:در كالم خداى تع

و به هر حال مراد از سیئات كه مالئكه درخواست حفظ مؤمنین را از آنها 

    ها و شدایدى است كه در روز قیامت همه با آن مواجهند، نه عذاب جهنم .اند، هراسكرده

 468ص :    17ج : سوره غافر) مؤمن(  المیزان  9تا  7آیه        

 

 استغفار مالئكه بر اهل زمین  -11
 

تَكادُ السَموت یَتَفَطْرَن ِمن فَْوقِِهنَّ  َو اْلَملَئَكةُ یُسب ُِحوَن بَحْمِد َربِهْم َو یَستَْغِفُروَن ”  -

ِحیمُ  َ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ  ،ِلَمن فى األَْرِض  أاَل إِنَّ َّللاَّ

این وحى آن قدر عظیم است كه مبدأ نزولش یعنى آسمانها، نزدیك است از باال  -

بینند خداوند بندگان خود را مهمل نگذاشته به شكافته شود و مالئكه هم كه مى

گویند و براى سكنه فرستد او را تسبیح و حمد مىمنظور هدایتشان وحى مى

 “ د خدا آمرزگار رحیم است.دارند كه بدانیكنند، و اعالم مىزمین استغفار مى

 

یعنى فرشتگان، “ و الملئكة یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فى االرض،” 

خداى را از هر چه كه الیق به ساحت قدسش نیست منزه داشته، و او را با شمردن كارهاى 

گویند. و یكى از چیزهایى كه الیق ساحت قدس او نیست همین است كه امر جمیلش ثنا مى

كند، و از راه وحى گان خود را مهمل گذارد، و آنان را به سوى دینى كه خود تشریع مىبند

فرماید هدایت نكند، با اینكه این هدایت یكى از كارهایى است كه انجامش از ناحیه ابالغ مى
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 كنند كه اهل زمین را بیامرزد.خدا جمیل و پسندیده است. و از خداى سبحان درخواست مى

كه حصول این آمرزش سببى دارد كه قبال باید حاصل شده باشد، و و معلوم است 

 آن سبب عبارت است از پیمودن طریق بندگى، و آنهم احتیاج به هدایت خود خدا دارد . 

پس برگشت درخواست مغفرت براى اهل زمین به این درخواست است كه خدا 

 گروند بیامرزد.ىبراى آنان دینى تشریع كند، و آنگاه كسانى را كه به آن دین م

یعنى آگاه باش كه خداى سبحان بدان جهت كه “ أال ان هللا هو الغفور الرحیم،” 

 خوانید، ساحتمىمتصف به دو صفت مغفرت و رحمت است، و او را به نام غفور و رحیم 

اى فراهم سازد كه به مغفرت و زمینه كند كه براى اهل زمین كارى كند وقدسش اقتضاء مى

رسند و آن كار همین است كه از راه وحى و رسالت دینى برایشان تشریع كند كه رحمت او ب

 به وسیله آن به سوى سعادت خود هدایت شوند.

 12ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  5آیه 
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 بحثی در موضوع و فلسفه تشریع توبهقسمت سوم:  

 

 

 عنوان و موضوع توبه 

 

با همه معانیش كه در قرآن كریم آمده از تعالیم حقیقى است كه مختص  توبهعنوان 

چون توبه به معناى ایمان آوردن از كفر و شرك هر چند در سایر  .به این كتاب آسمانى است

ادیان آسمانى مانند دین موسى و عیسى علیهماالسالم نیز دایر است، اما نه از جهت تحلیل 

 ه ایمان بلكه به اسم اینكه، خود توبه ایمان است . حقیقت توبه و سرایت دادن آن ب

آید اند، بر مىكه، آئین مسیحیت را بر آن اصول پى نهاده اىحتى از اصول مستقله

مند شود، اش بهرهاى ندارد، بلكه ناممكن است كه انسان از توبهكه اصال توبه فائده

شدن مسیح و جان خود را فداى مخصوصا این معنا از مطالبى كه در توجیه به دار آویخته 

 شود.اند به خوبى مشاهده مىبشر كردن آورده

ارباب كلیسا بعد از افراط در مساله توبه آنقدر در این مساله كه آنرا محال 

فروختند، و از این راه حد و مرز شدند، كه به مردم گنهكار اوراق مغفرت مىدانستند بىمى

یاى دین مسیحیت بودند گناهان گنهكارانى را كه نزدشان كردند، كلیساچیان كه اولتجارت مى

 آمرزیدند . كردند مىآمدند و به گناه خود اعتراف مىمى

نه آن راه تفریط را رفته و نه این راه افراط را بلكه حال انسان  -ولى قرآن كریم 

رفتن را از نظر دعوت شدن و هدایت پذیرفتنش تحلیل كرده، و دیده كه انسان از نظر پذی

هدایت او، و رسیدنش به كمال و كرامت و سعادتى كه باید در زندگى آخرتیش نزد خداى 

سبحان داشته باشد سعادتى كه برایش حیاتى و واجب بوده و در سیر اختیارى به سوى 

نیاز از آن نیست، به تمام معنا فقیر است یعنى فقر و تهیدستى در حاق ذات پروردگارش بى

 او است. 

دانست كه نزدیك شدن بشر به منزلگاه كرامت و استقرارش لى چون مىخداى تعا

افكند منصرف شود، و در مستقر سعادت موقوف بر این است كه از آنچه او را به خطر مى

اگر هم مبتال بدان شده، از آن دل بر كند، و به سوى پروردگارش رجوع كند، به همین جهت 

ه از كفر و شرك و توبه از فروعات آن، كه همان خداى سبحان باب توبه را فتح نمود، توب

 گناهان باشد. 

زده شدن از لوث گناه و تاریكى و پس توبه به معناى رجوع به خداى سبحان، و دل

دورى از خدا و شقاوت، مشروط بر این است كه قبال انسان به وسیله ایمان آوردن به خدا و 

ها روز جزا خود را در مستقر دار كرامت و در مسیر تنعم به اقسام نعمت اطاعتها و قربت

عبارتى دیگر موقوف بر این است كه قبال از شرك و از هر گناهى  قرار داده باشد، و به
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 توبه كرده باشد، هم چنانكه فرمود:

 و توبوا الى هللا جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون!”  -

 “هان ! اى مؤمنین، همگى به سوى خدا توبه برید، تا شاید رستگار گردید!  -

شود و هم از شرك را شامل مىپس توبه به معناى برگشتن به سوى خدا هم توبه 

 شود . آید مىتوبه از گناه را، بلكه شامل غیر این دو نیز به بیانى كه انشاء هللا مى

 

 موضوع رجوع خدا به بنده
 

مطلب دیگر اینكه انسان از آنجائى كه گفتیم فى نفسه سراپا فقر است، و به هیچ 

ناچار در این وجه مالك خیر و سعادت خود نیست، مگر به وسیله پروردگار خود، به 

پروردگارش، و اعانتى از او ،  رجوعش به سوى پروردگار نیز محتاج است به عنایتى از

داى تعالى احتیاج به عبودیت و مسكنت به درگاه خدا در سابق هم گفتیم رجوع به خ -چون 

شود مگر به توفیق و اعانت او، كه همین توفیق توبه او و برگشتش دارد، كه این محقق نمى

شود، و سپس توبه عبد به سوى بنده گنهكارش است كه قبل از توبه عبد شامل حال عبد مى

 گردد، همچنانكه در قرآن كریمش فرمود:محقق مى

سپس به سوى آنان برگشت تا ایشان نیز به سویش  -م تاب علیهم لیتوبواث”  -

 “برگردند.

و همچنین برگشتن بنده به سوى خدا وقتى سودمند است كه خداى تعالى این توبه و 

برگشت را قبول كند كه این خود توبه دوم خداى تعالى است، كه بعد از توبه عبد صورت 

 گیرد هم چنانكه فرمود:مى

 “گردد.اینانند كه خداى تعالى به سویشان بر مى -ئك یتوب هللا علیهمفاول”  -

آن طورى كه باید مساله را مورد دقت  -كه خدایش توفیق دهد -اگر خواننده محترم 

قرار دهد خواهد دید كه تعدد توبه خداى تعالى با قیاس به توبه عبد است، و گرنه توبه او 

اى تعالى به رحمتش به سوى بنده كه هم قبل از یكى است، و آن عبارت است از رجوع خد

شود كه بدون توبه عبد شامل حال شود و هم بعد از آن را، و گاه هم مىتوبه عبد را شامل مى

 شود.او مى

قبول شفاعت شفیع در حق بنده گنهكار در روز قیامت یكى از مصادیق توبه خداى 

 تعالى است. 

 

 موضوع توبه و مسئله قرب و بُعد
 

مطلبى دیگر كه تذكرش الزم است این كه مساله قرب و بعد نزدیكى به خدا و 

دورى از او دو امر نسبى هستند، ممكن است بعد، در مقام قرب هم تحقق یابد، بعد از یك 

بنا بر این معناى توبه در باره رجوع بعضى از بندگان اى دیگر، و مرحله، و قرب به مرحله
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 چون موقف او را اگر مقایسه كنیم با موضع كسى كه از او د،یابمقرب خدا نیز مصداق مى

 شود.تر و به خداى تعالى نزدیكتر است، رجوع او به خدا، توبه مىمقرب

هایى است كه خداى تعالى در كالم مجیدش از انبیاى شاهد این گفتار ما توبه

 گناه علیهم السالم حكایت فرموده:معصوم و بى

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ” فرماید:چنین مى السالمعلیه از آن جمله در باره آدم

اش پس آدم كلماتى را از پروردگارش دریافت نمود، و در نتیجه خداى تعالى توبه -علیه

 “بپذیرفت.

بعد از بناى كعبه  و نیز در حكایت دعاى ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم

 “لرحیم.و تب علینا انك انت التواب ا” فرماید:مى

سبحانك تبت الیك و انا اول ” كند كه گفت:حكایت مى السالمو از موسى علیه 

 “المؤمنین.

فاصبر ان وعد هللا حق و استغفر لذنبك و ” فرماید:و در خطاب به پیامبر اسالم مى

 “سبح بحمد ربك بالعشى و االبكار!

بى و المهاجرین و لقد تاب هللا على الن” فرماید:و نیز در باره همان جناب مى 

 “االنصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة.

و این توبه، توبه عمومى خداى سبحان است، كه اطالق آیات بسیارى از كالم 

مجیدش بر آن داللت دارد، از قبیل آیه: غافر الذنب و قابل التوب خدائى كه آمرزگار گناه و 

“ پذیرد.توبه را از بندگانش مى -ن عبادهو هو الذى یقبل التوبة ع”پذیراى توبه است، و آیه: 

 و آیاتى دیگر از این قبیل . 

 

 پس خالصه آنچه تاكنون گفتیم این شد كه:

گسترش رحمت از ناحیه خداى تعالى بر بندگانش و در نتیجه آمرزش گناهان  -1

حال چه  -ایشان و بر طرف ساختن پرده ظلمتى كه از ناحیه معاصى بر دلهایشان افتاده 

خود توبه خدا بر بندگان است، و برگشت  -تر از آن كه معصیت شرك باشد و چه پائیناین

چه  -بنده به سوى خدا و در خواست آمرزش گناهان و ازاله آثار سوء نافرمانیها از قلبش 

 خود توبه و رجوع بنده است به پروردگار خودش. -تر از آن اینكه شرك باشد و چه پائین

 

اش اعم است از توبه ابتدائى و توبه بعد به خداى تعالى بر بندهمعلوم شد كه تو  -2

هائى كه مخلوق از توبه بنده، و این توبه فضلى است از ناحیه خداى تعالى مثل سایر نعمت

ها طلبكار خداى تعالى اى در آن نعمتسازد، همانطور كه هیچ بندهخود را با آن متنعم مى

گوییم عقال بر خدا ا واجب و الزامى نكرده، و اینكه مىنیست، هم چنین كسى توبه را بر خد

اش را قبول كند، منظور ما از این وجوب چیزى جز آنچه از امثال واجب است كه توبه بنده

 باشد . شود نمىآیات زیر استفاده مى

 “و قابل التوب”  -
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 “و توبوا الى هللا جمیعا ایها المؤمنون”  -

 “و ان هللا یحب التوابین”  -

 “داردكاران را بسیار دوست مىى تعالى توبهخدا”  -

 “پذیرد،شان را مىاینان همانهایند كه خدا توبه -و فاولئك یتوب هللا علیهم”  -

كند، و بندگانرا به پذیرى توصیف مىو از این قبیل آیاتى كه خدا را به صفت توبه

كه وعده قبول  كند، و همچنین آیات دیگرىسوى توبه تشویق و به سوى استغفار دعوت مى

دهد، حال یا در صریح كالم و یا در لوازم آن، و خداى تعالى به فرموده خودش و به توبه مى

 كند.دلیل عقل خلف وعده نمى

شود كه خداى سبحان در قبول توبه بنده مجبور نیست، بلكه او از اینجا روشن مى

چیز است، پس او بدون استثنا هیچ چیز و هیچ حالت در همه احوال مالك مطلق همه 

تواند نكند، همچنانكه باز خودش اش را داده و مىتواند توبه را قبول كند همچنانكه وعدهمى

محققا كسانى كه بعد از  -ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ” فرموده:

دیدتر كردند ایمان آوردنشان كفر ورزیدند، و سپس كفر خود را از كفر نخستین خود ش

 “شود.شان پذیرفته نمىهرگز توبه

ان الذین آمنوا ثم ” فرماید:ممكن است آیه زیر را نیز از این باب گرفت كه مى

 “كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یكن هللا لیغفر لهم و ال لیهدیهم سبیال.

 

ه آنها كه نقل نكردیم بطورى كه از همه آیات توبه چه آنها كه نقل كردیم، و چ  -3

شود، توبه حقیقتى است كه در نفس انسانى و قلب آدمى اثر اصالحى دارد، و استفاده مى

سازد، صالحى كه زمینه است براى سعادت دنیا و آخرت او، جان آدمى را آماده صالح مى

در ازاله  -و به عبارت دیگر توبه در آنجائى كه نافع هست، یعنى شرائطش جمع است 

ات نفسانى اثر دارد، سیئاتى كه آدمى را به هر بدبختى در زندگى دنیا و آخرتش سیئ

 شود.كشاند، و از رسیدنش به سعادت و استقرارش بر اریكه خوشبختى مانع مىمى

 

اى از بین و اما احكام شرعى و قوانین دینى به حال خود باقى است، نه با توبه

بعضى از احكام به حسب مصالحى كه در تشریع آن رود، و نه با گناهي، بله چه بسا كه مى

رعایت شده ارتباطى با توبه پیدا كند، و به وسیله توبه برداشته شود، لیكن این غیر آن است 

سوره نساء توبه باعث  17كه بگوئیم خود توبه به تنهائى حكمى از احكام را بردارد، در آیه

اكار بردارد، اما نه توبه به تنهائى شد كه حاكم شرع دست از شكنجه مرد و زن زنآن مى

 ....“ فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ” فرمود: ، بلكه بضمیمه اصالح

داند كه هنوز مجرم دستگیر و همچنین در آیه زیر توبه را در صورتى مؤثر مى

شود، و حكم خدا نشده، و اما اگر دستگیر شد هر چه هم توبه كند حكم خدا بر او جارى مى

انما جزاؤ الذین یحاربون هللا و رسوله ” گردد، و آن آیه این است:به وسیله توبه برطرف نمى

ادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا و یسعون فى االرض فس
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من االرض ذلك لهم خزى فى الدنیا و لهم فى االخرة عذاب عظیم، اال الذین تابوا من قبل ان 

 و از این قبیل آیاتى دیگر . “  تقدروا علیهم فاعلموا ان هللا غفور رحیم!

م تشریع شد و قبال بیانش گذشت همانا آن مالكى كه به خاطر آن توبه در اسال -4

رهائى از هالكت ناشى از گناهان و آثار سوء معاصى است، چون این رهایى وسیله 

و توبوا الى هللا ” رستگارى و مقدمه رسیدن به سعادت است، همچنانكه قرآن كریم فرمود:

 “جمیعا ایه المؤمنون لعلكم تفلحون،

ن است كه مفتوح بودن باب توبه، روح امید را و یكى از فوائد توبه عالوه بر این آ

دارد، و به هیچ وجه دچار نومیدى و خمودى و ركود در دل گنهكاران زنده نگه مى

شود، باید متعادل مستقیم نمىگردند، آرى سیر زندگى بشر جز با دو عامل خوف و رجاى نمى

باشد تا او را به سوى  برخیزد، و مقدارى امید مقدارى در دلش باشد، تا براى دفع مضرات

جلب منافعش به حركت در آورد، اگر آن خوف و این رجاء هر دو با هم نباشند، یا تنها 

گردد همچنان كه قرآن كریم از نومیدى زنهار داده خوف باشد، و یا تنها امید، آدمى هالك مى

ان هللا یغفر قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ” فرماید:مى

 “ الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، و انیبوا الى ربكم ! 

و تا آنجا كه ما از غریزه بشرى اطالع داریم، بشر تا زمانى كه در بازار زندگى 

هایش راسخ و نتیجه نگشته، روحش فعال و با نشاط و تصمیمشكست نخورده، و تالشش بى

اگر در زندگى شكست بخورد، و اعمال و  محكم و تالشش خستگى ناپذیر است، اما

زحماتش بى نتیجه شود آرزویش به باد برود، آنوقت است كه نومیدى بر دلش مستولى گشته 

گیرد، و اى بسا كه كارى را كه با زحمات زیاد پیش برده، در و سستى اركان او را فرا مى

رستگارى و رسیدن به وسط راه رها كند و از راهى كه رفته بر گردد، و براى همیشه از 

تواند با توبه دل خود را هدف نا امید شود، توبه تنها و یگانه دواى این درد است، و بشر مى

همیشه زنده نگه دارد، و دل مشرف به هالكت خود را دوباره از لبه پرتگاه هالكت كنار 

 بكشد . 

قط و بى اعتبار كنیم تا چه پایه ساشود توهمى را كه ذیال نقل مىاز اینجا معلوم مى

اند تشریع توبه و دعوت مردم به سوى آن، مردم را به است، و آن این است كه بعضى گفته

ارتكاب معصیت، جرى كردن، و بر ترك اطاعت جرأت دادن است، چون وقتى خاطر 

پذیرد، و لو هر معصیتى كه برایش پاى دهد مرتكب اش را مىانسان جمع شد كه خدا توبه

ادى جز زیادتر شدن جرأتش بر حرمات خدا، و فرورفتگیش در لجنزار شود، چنین اعتق

گوید كوبد، و با خود مىآورد، و معتقد بدان، در هر گناهى را مىگناهان چیزى به بار نمى

 كنم . بعدا توبه مى

وجه ساقط بودن این توهم این است كه اگر توبه تشریع شده، براى این منظور كه 

براى این بوده كه آراسته شدن به زیور فضائل جز با مغفرت و  توهم شده نبوده، بلكه

آمرزش گناهان ممكن نیست، و عالوه بر این تشریع شده تا خداى تعالى حالت امید را در 

دلها حفظ كند، و حسن اثر توبه در این باره جاى انكار نیست، و این مفسر و یا دانشمند كه 
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ر هر معصیتى است، چون این فكر را ایجاد گفته است توبه مستلزم جرى شدن انسان ب

اى كه كنم، این معنا از نظرش دور مانده كه توبهكنم و سپس توبه مىكند، كه من گناه مىمى

او انگشت رویش گذاشته توبه مورد بحث ما نیست، یعنى توبه حقیقى نیست، بحث ما در 

ا از نظر انسان منفور سازد، نه اى است كه انسان را از گناه دلزده كند، و گناه رباره توبه

این لقلقه زبانى كه او رویش انگشت نهاده، زیرا این چنین توبه را همه دارند، هم قبل از گناه 

دارند، و هم در حال گناه، و هم بعد از آن، عالوه بر اینكه در چنین فرضى گنهكار قبل از 

ت كه همان توبه واقعى است گناه هم توبه دارد، و حال آنكه قبل از صادر شدن گناه ندام

تصور ندارد، مگر آنكه مدعى آن خواسته باشد با خداى تعالى و رب العالمین خدعه و 

 گردد . نیرنگ بكند، كه معلوم است مكر و نیرنگ باز به خودش بر مى

نافرمانى خدا كه براى آدمى موقف شرم آورى است آثار سوئى در زندگى او   -5

كند، مگر به علم و یقین به زشتى دارد، و توبه نمىها دست بر نمىدارد، و بشر هرگز از آن

آنها، كه اگر چنین علمى براى انسان حاصل شود، اوال ممكن نیست آدمى از آنچه تاكنون 

مرتكب شده پشیمان نگردد، و پشیمانى تاثیر خاص باطنى است، كه از كار زشتى كه انجام 

اى افعال شود، كه پارهاین حالت در دل پا بر جا مىشود، و ثانیا وقتى شده در دل پیدا مى

 صالح و مخالف آن سیئات انجام دهد، اعمالى كه بر رجوع و توبه او داللت كند . 

كاریهائى كه خداى عز و جل در شریعت اسالم براى توبه مقرر كرده تمامى ریزه

شدن، و در آخر از از قبیل ندامت، و سپس استغفار، و آنگاه مشغول انجام اعمال صالحه 

نافرمانى خدا دل كندن و چیزهائى دیگر از این قبیل، كه در روایات وارد شده، و در كتب 

كند. و هائى كه گفتیم برگشت مىاند، همه و همه به این واقعیتاخالق متعرض آن شده

 هاى خود بشر است . خالصه آنچه زبان شرع در این باب بیان كرده زبان فطرت و واقعیت

اینكه توبه كه عبارت شد از برگشتن اختیارى از گناه به طاعت و عبودیت،  -6

شود كه در ظرف اختیار صورت بگیرد، یعنى در عالم دنیا كه عرصه وقتى محقق مى

تواند به اختیار است، و اما در عالمى دیگر كه عبد هیچ اختیارى از خود ندارد، و نمى

ح و سعادت و شقاوت را انتخاب كند، توبه در آنجا اختیار خود یكى از دو راه صالح و طال

 راه ندارد.

 

 توبه غیر قابل قبول جرایم حق الناس
 

یكى از مواردى كه توبه در آنجا صحیح نیست چون هیچ انتخابى در اختیار انسان 

در باره حق هللا، توبه تصور دارد، چون خداى  گناهان مربوط به حقوق الناس است،نیست، 

ولى مردم چنین كاران صرفنظر فرماید، تعالى خودش وعده داده از گناهان گذشته توبه

ام از بین بردن آثار سوء این ظلم در ، و من كه حق آنان را ضایع كردهانداى به ما ندادهوعده

كه صاحب حق از من راضى نشده  اختیار من نیست، هر چه من بگویم توبه كردم، مادام

فائده ندارد، چون خود خداى سبحان هم حقوقى براى مردم جعل كرده، و حقوق مردم را 
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محترم شمرده، و تعدى به یك فرد از بندگانش به اموال و ناموس و آبرو و جانش را ظلم و 

هیچ جرمى عدوان خوانده، و حاشا بر خداى عز و جل كه به كسى اختیار تام دهد، تا بدون 

آن حقوق را از بندگانش سلب كند. و در حقیقت خودش كارى بكند كه بندگانش را از آن نهى 

ان هللا ال یظلم الناس ” كرده، و از این راه به آنان ستم روا بدارد، همچنانكه خودش فرمود:

 “شیئا. 

 توبه از شرك است كه نه تنها گناهانبله این مطلب یك مورد استثنا دارد، و آن 

كند، بلكه گناهان مربوط به حقوق الناس را هم از بین مربوط به حقوق هللا را محو مى

برد، همچنان خالصه اثر تمامى بدیها و گناهان مربوط به فروع دین را از بین مى و برد،مى

 وسل م فرمود:وآلهعلیههللاكه رسول خدا صلى

 “سازد.نابود مىاسالم ما قبل خود را محو  -االسالم یجب ما قبله ” 

با همین روایت است كه آیات مطلق كه داللت دارد بر آمرزش همه گناهان، نظیر 

قل یا عبادى الذین ” شود. اگر در آن آیه بطور مطلق فرموده:  سوره زمر تفسیر مى 54آیه

و  اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم

كند به اینكه راه آمرزش همه روایت باال آن را تفسیر مى !“انیبوا الى ربكم و اسلموا له 

 گناهان اسالم آوردن است.

 

 توبه دشوار بعد از باب کردن سنت انحرافی
 

مورد دیگرى كه توبه در آنجا صحیح نیست، گناهى است كه انسان آنرا در بین 

 مردم سنت و باب كند، و مردم را از راه حق منحرف سازد . 

در اخبار آمده كه وزر و گناه هر كس كه به آن عمل كند، و یا به خاطر آن سنت، 

اب كرد و علت از راه حق منحرف و گمراه گردد، به گردن كسى است كه آن سنت را ب

قبول نشدن توبه او این است كه حقیقت توبه و رجوع به سوى خداى تعالى در امثال این 

اى پدید آورده كه عمرى دراز دارد، قهرا آثار یابد، براى اینكه گنه كار پدیدهموارد تحقق نمى

مانند آن توان آن آثار را از بین برد، و آن نیز با بقاى آن باقى خواهد ماند، و دیگر نمى

مواردى نیست كه گناه تنها بین گنه كار و خداى عز اسمه بوده و به دیگران تجاوز نكرده 

 است.

 

 گناه نکردن بهتر از توبه کردن از گناه است!
 

كند، و گو اینكه كند از گناهان آنچه را كه محو مىاینكه: توبه هر چند كه محو مى

موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى  فمن جائه” خداى تعالى در این باره فرموده:

اال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فاولئك یبدل هللا ” و هر چند كه از ظاهر آیه:  “هللا!

و “ سیئاتهم حسنات و كان هللا غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى هللا متابا،
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كه توبه خود به تنهائى و یا به ضمیمه ایمان و آید مخصوصا با در نظر گرفتن آیه دوم بر مى

لیكن ، سازدكند آنرا مبدل به حسنات هم مىعمل صالح عالوه بر اینكه گناه را محو مى

پرهیز كردن از گناهان هیچ ربطى به گناه كردن و سپس توبه نمودن ندارد، و قابل مقایسه با 

ه اوال معاصى هر چه باشد آن نیست، چون خداى عز و جل در كتاب خود روشن كرده ك

هائى كه از مخلصین و شود، و ثانیا ستایشباالخره به نوعى به وساوس شیطانى منتهى مى

معصومین از گناه و لغزشها كرده، برابر با ستایشى كه از گناهكاران توبه كار نموده 

 باشد، در این آیات دقت بفرمائید:نمى

رض و الغوینهم اجمعین اال عبادك قال رب بما اغویتنى الزینن لهم فى اال”  -

 ....“ منهم المخلصین قال هذا صراط على مستقیم ان عبادى لیس لك علیهم سلطان

السالم آنچنان مختص به مقام عبودیت براى اینكه مخلصین و معصومین علیهم

 كاران هرگز به پایه آنان نمیرسند. تشریفى هستند، كه غیر آنان یعنى حتى صالحان و توبه

  386ص :    4المیزان ج :               

 

 نمونه تاریخی قبولی توبه سه مسلمان مطرود در صدر اسالم
 

ُ َعلى النَّبى  ”  - َو اْلُمَهِجِریَن َو األَنصاِر الَِّذیَن اتَّبَعُوهُ فى ساَعِة اْلعُسَرةِ   لَّقَد تَّاب َّللاَّ

ِحیٌم،ِمن بَْعِد َما كادَ یَِزیُغ قُلُوب فَِریٍق  ْنُهْم ثُمَّ تَاب َعلَْیِهْم  إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌف رَّ  م ِ

َو َعلى الثَّلَثَِة الَِّذیَن ُخل ِفُوا َحتى إِذَا ضاقَت َعلَیِهُم األَْرض بَِما َرُحبَت َو ضاقَت  -

ِ ِإال إِلَْیِه ثُمَّ تَاب َعلَیْ  َ ُهَو َعلَْیِهْم أَنفُسُهْم َو ظنُّوا أَن ال َمْلَجأَ ِمَن َّللاَّ ِهْم ِلیَتُوبُوا  إِنَّ َّللاَّ

ِحیمُ  اب الرَّ  ،التَّوَّ

خدا پیغمبر و مهاجران و انصار را بخشید، همان كسانى كه در موقع سختى  -

از او پیروى كردند، پس از آنكه نزدیك بود دلهاى گروهى از ایشان از حق 

 ،منحرف گردد سپس آنها را ببخشید كه خدا با آنان مهربان و رحیم است

و نیز آن سه تن را كه بازماندند، تا وقتى كه زمین با همه فراخى بر آنان تنگ  -

شد، و از خویش به تنگ آمدند و بدانستند كه از خدا جز بسوى او پناهى نیست 

 “!ببخشید و به آنها توفیق توبه بداد تا توبه كنند كه خدا توبه پذیر و رحیم است 

   

و  وسل موآله  علیه هللارحمت خود به رسول خدا صلىخداوند قسم خورده به اینكه به 

بازگشت كند، اما بازگشتنش بر مهاجرین و انصار و آن سه كس كه تخلف كرده بودند 

مهاجرین و انصار براى این بود كه ایشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا برنداشتند، 

 كرد. تبوك حركت مى و مقصود از ساعت عسرت همان ایامى است كه رسول خدا بسوى

در ابتدا دل بعضى از مهاجرین و انصار دچار كمى لغزش گردید، و از حق 

گریزان شد، و چون دنباله آن لغزش را نگرفته و به هواى نفس گوش نداده، حركت كردند، 
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 خداوند از ایشان گذشت، كه او به ایشان رؤوف و مهربان است.

ن قرار بود كه وقتى كارشان به سختى كشید و اما بازگشت خدا به آن سه نفر، از ای

و زمین با همه وسعتش برایشان تنگ شد، و دیدند كه احدى از مردم با ایشان حرف 

زنند، و كنند، و حتى زن و فرزندشان هم با ایشان حرف نمىزنند و سالم و علیك نمىنمى

مامور به خوددارى  خالصه یك نفر انسان كه با آنها انس بگیرد وجود ندارد، و هر كه هست

كردند كه جز خدا و توبه به درگاه او دیگر پناهگاهى  یقیناز سالم و كالم است، آن وقت 

نیست، و چون چنین شد، خداوند نیز با رحمت خود به ایشان بازگشت فرمود، تا ایشان توبه 

د تا به كنبسیار به بندگانش بازگشت مى -كنند و او قبول فرماید كه او كه همانا او تواب 

دهد، و آنگاه ایشان ترحم نموده، براى توبه كردن هدایت نموده و براى توبه توفیقشان مى

  . و نسبت به مؤمنین رحیم و مهربان است -پذیرد شان را مىتوبه

در هر دو مورد بازگشت خدا بسوى “ ثم تاب علیهم،” منظور از توبه در جمله:

 م آن.اوست، به هدایت بسوى خیر و توفیق انجا

توبه عبد همیشه در میان دو توبه از خداى تعالى قرار دارد، یكى رجوع 

پروردگار به او، به اینكه به او توفیق و هدایت ارزانى دهد، و بدین وسیله بنده موفق به 

استغفار كه توبه اوست بگردد، و دوم رجوع دیگر خدا به او، به اینكه گناهان او را 

 داى تعالى است.بیامرزد، و این توبه دوم خ

 543ص :    9سوره توبه   المیزان ج :  118و  117آیه 

 
 

 رفتارخدا با بنده ای که برنگردد!
 

ِحیمٌ ”  ُ َغفُوٌر رَّ ُ ِمن بَْعِد ذَِلك َعلى َمن یَشاُء  َو َّللاَّ  ،ثُمَّ یَتُوب َّللاَّ

پذیر توبهكند كه خدا و بعد از این سرانجام خدا بهر كه بخواهد عطف توجه مى -

 “و رحیم است.

اش باز توبه خدا، به معناى این است كه خداى تعالى به عنایت و توفیق خود به بنده

گردد، و در درجه دوم او را شامل عفو و مغفرت خود قرار دهد. و توبه عبد بمعناى رجوع 

 بسوى پروردگار است با ندامت و استغفار.

 گردد.بسویش بازگشت ندارد باز نمىاى كه خداى تعالى هیچ وقت بسوى بنده

هم مسلمین را شامل شود و هم كفار “ من یشاء”مناسب با كالم این است كه كلمه 

  را.

وجهش “ ثم یتوب هللا،” و اما اینكه خدا را بصورت استقبال تعبیر كرد و فرمود:

و فیضان این است كه خواسته است اشاره كند به اینكه در توبه همیشه باز، و عنایت الهى 

 عفو و مغفرتش همواره جریان دارد.

 302ص :    9سوره توبه   المیزان ج :  27آیه              
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 نصوحه توب

 

ِ تَْوبَةً نَّصوحاً َعسى َربُُّكْم أَن یَُكف َِر َعنُكْم سی ِئَاتُِكْم ”  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا تُوبُوا ِإلى َّللاَّ

ُ النَّبىَّ َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َمعَهُ  َو یُْدِخلَكْم َجنٍَّت  تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر یَْوَم ال یْخِزى َّللاَّ

 نُوُرُهْم یَسعَى بَیَن أَْیِدیِهْم َو بِأَْیَمنِهْم یَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َو اْغِفْر لَنَا  إِنَّك َعلى

 ٍء قَِدیٌر،شىْ   كل  

شاید  !اى خالصایمان آوردید به سوى خدا توبه ببرید توبه اى كسانى كه -

پروردگارتان گناهانتان را تكفیر نموده در جناتى داخلتان كند كه نهرها از زیر 

سازد درختانش روان است در روزى كه خدا نبى و مؤمنین با او را خوار نمى

نورشان جلوتر از خودشان در حركت است از جلو و طرف راست حركت 

گویند پروردگارا نور ما را تمام كن و ما را بیامرز كه تو بر هر چیز كند مىىم

 “ توانایى!

 

اى كه صاحبش را از برگشتن به طرف تواند عبارت باشد از توبهتوبه نصوح مى

اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص سازد، و در نتیجه، دیگر گناه باز بدارد، و یا توبه

 از آن توبه كرده بر نگردد . به آن عملى كه 

بعد از آنكه مؤمنین را امر فرمود كه خود و اهل بیت خود را از آتش حفظ كنند، 

فرماید: توبه كنند، و به همه مؤمنین مى -البته به طور عمومى -در این آیه براى نوبت دوم

ل بهشتهایى كند این امید را كه خدا گناهانشان را بپوشاند، و آنان را داخ عسىسپس با تعبیر 

 كه نهرها از زیر آن روان است، متفرع بر آن فرمان كرده است.

مي فرماید: به سوى خدا توبه كنید كه “ یوم ال تخزى هللا النبى و الذین امنوا معه،” 

امید است خداى تعالى گناهان شما را بپوشاند و داخل بهشتتان كند، در روزى كه خداوند 

سازد، و شكند، یعنى ایشان را از كرامت محروم نمىنمى شخصیت پیغمبر و مؤمنین را

 كند.هاى جمیلى كه به آنان داده بود خلف نمىوعده

در این آیه مطلب مقید شده به مؤمنین كه با پیامبرند،  -“ النبى و الذین امنوا معه،” 

نیا كافى و اعتبار معیت و با پیامبر بودن براى این است كه بفهماند صرف ایمان آوردن در د

نیست، باید لوازم ایمان را هم داشته باشند، و آن این است كه مالزم با پیامبر باشند، و او را 

 به تمام معناى كلمه اطاعت كنند، و مخالفت و بگو مگو با وى نداشته باشند . 

 565ص  19سوره تحریم المیزان ج  8آیه  
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 چهارم فصل

 

 

 مراتب گناه و مراتب عفو
 

 

 اسباب مغفرت 
 

در قرآن كریم از اسبابى كه حكمت الهى سبب آن را براى مغفرت امضاء نموده 

 شود:دو سبب كلى دیده مى

: توبه و بازگشت به سوى خداى سبحان و رجوع از كفر به ایمان و از  اول

 معصیت به اطاعت. 

 از جمله آیاتى كه متعرض این معنا است آیات زیر است:

الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر قل یا عبادى ”  -

الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الى ربكم و اسلموا له من قبل ان 

 “یاتیكم العذاب ثم ال تنصرون،

تا اینجا مربوط به توبه از كفر است و در آن تهدید به عذابى كرده كه نصرت و 

 مؤثر نیست.شفاعت احدى در رفع آن 

 

و اتبعوا احسن ما انزل الیكم من ربكم من قبل ان یاتیكم العذاب بغتة و انتم ”  -

 “التشعرون.

انما التوبة على هللا للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئك ”  -

یتوب هللا علیهم و كان هللا علیما حكیما. و لیست التوبة للذین یعملون السیئات 

ر احدهم الموت قال انى تبت االن و ال الذین یموتون و هم كفار حتى اذا حض

 “اولئك اعتدنا لهم عذابا الیما.

 

 فرماید:سبب دوم شفاعت در روز قیامت است. خداى تعالى در این باره مى دوم:

  “و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون،”  -

 امر شفاعتند.و آیات دیگرى كه متعرض 

در قرآن كریم در موارد متفرق دیگرى عفو بدون ذكر سبب ذكر شده است، لیكن 

آید كه در آن موارد نیز مصلحتى در اگر در همان موارد هم دقت شود اجماال به دست مى

 كار بوده و آن عبارت بوده از مصلحت دین، از آن جمله آیات زیر است:
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 فرماید:و نیز مى“ على المؤمنین.و لقد عفا عنكم و هللا ذو فضل ”  -

ء اشفقتم ان تقدموا بین یدى نجویكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب هللا علیكم ”  -

 فرماید:و نیز مى“  فاقیموا الصلوة و آتوا الزكوة و اطیعوا هللا و رسوله.

لقد تاب هللا على النبى و المهاجرین و االنصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة ”  -

 “د ما كاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤف رحیم.من بع

 

 مقدمه ای بر مراتب عفو
 

عفو داراى مراتبى است: از آنجائى كه عفو عبارت است از بخشیدن گناهى كه 

اثر  مستلزم نوعى پاداش و مجازات باشد و این مجازات و پاداش از جهت اختالفى كه در

و مراتبى است مختلف و اختالف جزا، جز از جهت گناه هست داراى عرضى عریض 

اختالف و شدت و ضعف آثار گناه نیست و خالصه از جهت اینكه بحث از مراتب عفو 

بستگى كامل دارد به آگهى از مراتب آثار گناه، چون میزان در شدت و ضعف عقاب و كم و 

ز بحث از مراتب عفو زیادى پاداش همان آثار گناه است از این رو الزم دانستیم كه قبل ا

كند قدرى در باره گناه و آثار آن توقف نموده و در آنچه كه عقل فطرى ما را بدان ارشاد مى

 تامل نمائیم.

 

 مراتب گناه
 

 گوئیم:اینك در باره گناه و اختالف مراتب آن مى

كند این است كه اولین چیزى كه عقل سلیم و اعتبار صحیح ما را بدان ارشاد مى

گذارد همان احكام چیزى كه بستگى به نظام اجتماعى انسان دارد و مجتمع آنرا احترام مى

عملى و مقدساتى است كه عمل به آن و مداومت بر آن مقاصد انسانى مجتمع را حفظ نموده 

رساند، همین سنن و مقدسات است كه مجتمع را وادار ت مىو او را در زندگى به سعاد

سازد تا به منظور حفظ آن قوانین، جزائى وضع كند و متخلفین و كسانى كه از آن سنن مى

كنند كیفر نموده و عاملین به آنرا پاداش دهد، گناه در این مرحله هم عبارتست سرپیچى مى

و قهرا عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانین از همان سرپیچى كردن از متون قوانین عملى، 

 خواهد بود . 

مرتكز در اذهان ما مسلمین هم از معنى لفظ گناه و الفاظ مرادف آن از قبیل 

 معصیت و سیئه، اثم، خطاء، حوب، فسق و غیر آن همین معنا است.

كه مردم یابد، و مجتمع بشرى تنها به اینمساله پیروى از قوانین به اینجا خاتمه نمى  

كند، بلكه غرض نهائیش این از ترس قوانین جزائى به دستورات عملى عمل كنند اكتفا نمى

است كه افراد در اثر ممارست و مراقبت بر عمل به آن داراى فضائلى نفسانى شوند، چون 

آدمى را به اخالقى كه مناسب با آن عمل و با هدف اصلى از  اصوال مداومت بر عمل نیك
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سازد، و این اخالق همان چیزى است كه جوامع بشرى آنرا است متخلق مى تشكیل جامعه

فضائل انسانى نام نهاده و همه افراد را به كسب آن تحریك نموده و مقابل آنرا رذائل نامیده و 

  . داردمردم را از آن برحذر مى

سنن و قوانین اجتماعى در روحیات اثر مستقیم دارد، البته معلومست كه قوانین 

هاى نیك در تخلق به فضائل، و قوانین بد در تخلق به رذائل مؤثر صحیح و دستور العمل

است و این صفات نیك و بد اخالقى گر چه از نظر اینكه اوصافى هستند روحى و مستقیما 

اجرائى براى آن نیست، و لذا جوامع بشرى هم براى تخلف اختیارى انسان نبوده و ضامن 

اند، لیكن از نظر اینكه گفتیم عمل به دستورات عملى در از آن، قوانینى جزائى وضع نكرده

تخلق به فضائل و تخلف از آن دستورات در تخلق به رذائل مؤثر است از این جهت همین 

 هد بود . بكار بستن دستورات عملى، خود ضامن اجراى آن خوا

خالصه اینكه اختیارى بودن عمل كافى است كه كسب فضائل و دورى از رذائل 

هم اختیارى باشد، با این تفاوت كه عمل خودش اختیارى انسانى است و لیكن اخالق به 

واسطه عمل اختیارى است، و همین مقدار از اختیارى بودن كافى است كه صحیح باشد عقل 

ى صادر نموده، مثال بگوید: در مقام كسب فضیلت شجاعت، در باره كسب فضائلش اوامر

یى صادر كرده و بگوید: از عفت و عدالت بر آى و در باره دورى از رذائل آن نواهى

تهور، خمود، طمع، ظلم و امثال آن دورى جوى، چنان كه همین مقدار اختیارى بودن بس 

 است براى آن تصور نمود . است براى اینكه ثواب و عقاب عقلى هم كه همان مدح و ذم 

اى از گناه در این مرحله یعنى مرحله تخلف از احكام اخالقى هم مرتبهو خالصه، 

بنا بر این در باره فضائل و  ،وجود دارد بلكه مرتبه آن فوق مرتبه گناه در مرحله عمل است

ند و رذائل اخالقى نیز حاكمى هست كه به وجوب تحصیل این و لزوم اجتناب از آن حكم ك

آن عقل آدمى است كه به طور كلى بنایش بر این است كه وقتى عمل به یكى از دو چیز 

كند و تخلف از آن متالزم را ممكن بداند بدون هیچ تاملى حكم به وجوب آن دیگرى هم مى

 داند . را هم عصیان دانسته و متخلف را مستحق نوعى مؤاخذه مى

 و دو نوع ثواب و عقاب ثابت شد. بنا بر این تا اینجا دو نوع امر و نهى

 اینك در اینجا نوع سوم آن ظاهر مي شود.

اى توضیح اینكه فضائل و رذائل یك مقدارش كه به منزله اسكلت بنا است و چاره

 جز تحصیل آن و اجتناب از این نیست، واجب و حرام است.

خالقى آمیزى بنا است جزو مستحبات او بیشتر از آن كه به منزله زینت و رنگ

همین مستحبات كند، چیزى كه هست است كه عقل نسبت به تحصیل آن، امر استحبابى مى

اخالقى كه براى مردم عادى مستحب است نسبت به آحادى از مردم كه در ظرف اینگونه 

كنند واجب است، و عقل بر حسب اقتضائى كه افق زندگى آنان دارد حكم به آداب زندگى مى

 .كندوجوب رعایت آن مى

بینیم كه مردم مثالى كه مطلب را قدرى روشن كند این است كه ما خود مى

صحرانشین و عشایرى كه افق زندگیشان از افق مردم متوسط شهر دور است، هیچ وقت به 
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تخلف از احكام و قوانینى كه براى مردم شهر ضرورى و به حكم عقل و فهم خود آنان 

ه بسا كارهائى از عشایر سر میزند كه نسبت به شوند، و چواجب الرعایه است مؤاخذه نمى

مردم شهر زشت و ناپسند است، و لیكن همین شهر نشینان آنان را توبیخ ننموده و با خود 

گویند: اینان معذورند، چون افق زندگیشان از سواد اعظم دور و در نتیجه افق فهمشان مى

 هم از درك دقایق آداب و رسوم دور است . 

آرى مردم شهر همه روزه سر و كارشان با این رسوم و چشمشان پر از مشاهده 

آموزد، مردم شهر هم باز این آداب است، و این خود معلمى است كه آنان را درس ادب مى

شان در یك افق نیستند، زیرا در بین ایشان نیز عده معدودى یافت با هم تفاوت دارند و همه

رود از ترى هستند، انتظارى كه از آنان مىتر و آداب ظریفشوند كه داراى فهم لطیفمى

شود، براى اینكه مردم شود از اینان نمىآنان مىرود و مؤاخذاتى كه از مردم متوسط نمى

ظرافتهاى قولى و عملى را رعایت نكنند عذرشان موجه است،  متوسط اگر دقایق ادب و

كنند آن بیش از آن مقدارى كه رعایت مىنیست و از ادب و لوازم چون فهمشان بیش از آن 

كنند، چون افق و ظرف زندگیشان ظرف همین مقدار از ادب است، به خالف نمى درك

مردان فوق العاده كه در ترك آن دقایق و ظرائف اگر چه جزئى باشد مؤاخذه نوادر و 

لحظه  شوند، براى آنان حتى یك اشتباه لفظى غیر محسوس و یك كندى مختصر و یا یكمى

با اینكه هیچیك از اینها  ،كوتاه اتالف وقت و یا یك نگاه و اشاره نابجا و امثال آن گناه است

دینى، و این مثل معروفى هم كه نه با قوانین مملكتى و عرفى مخالفت دارد و نه با قوانین 

به  ،هاى نیكان نسبت به مقربین گناه استنیكى -گویند: حسنات االبرار سیئات المقربین مى

 همین مالك است . 

كارهائى هست كه  و خالصه روى این حساب در هر موقعیت و افقى كه فرض كنیم  

شود و انسانهاى آن افق گناه بودن آنرا احساس ننموده در آن افق و موقعیت گناه شمرده نمى

و از آن غفلت دارند، و مسؤول و زمامدارشان هم ایشان را به ارتكاب آن كارها مؤاخذه 

ر تر شود گناه بودن مقداتر و لطیفكند، لیكن هر چه افق باالتر و موقعیت باریكنمى

 گردد.تر مىبیشترى از آن كارها نمایان

اینجاست كه اگر قدرى در بحث دقیق شویم به نوع دیگرى از احكام و قوانین كه 

 خوریم.برمىاحكام مخصوص افق حب و بغض  نوع چهارم آن و عبارتست از

بینیم چشم دشمن مخصوصا اگر در حال غضب باشد همه توضیح اینكه ما مى

بیند، و بر عكس چشم دوست مخصوصا وقتى كه در و مذموم مى اعمال نیك را هم بد

بیند، تا آنجا كه تمامى هم خود را دوستى بحد شیفتگى رسیده باشد جز حسن و كمال نمى

رسد كه كوچكترین غفلت از صرف در خدمت به دوست نموده بلكه كارش به جائى مى

دوست به مقدار توجه و  شمارد، چون به نظر او ارزش خدماتش بهمحبوب را گناه مى

مجذوبیتى است كه نسبت به او دارد و چنین معتقد است كه یك لحظه غفلت از دوست و قطع 

توجه به او مساوى است با ابطال طهارت قلب، حتى چنین كسى اشتغال به ضروریات 

 كند كه گر چهداند، زیرا فكر مىزندگى از قبیل، خوردن و آشامیدن و امثال آن را گناه مى
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این كارها ضرورى است و آدمى ناگزیر از اشتغال به آن است ، لیكن یك یك آنها از جهت 

اینكه كارى است اختیارى و اشتغال به آن اشتغال اختیارى به غیر محبوب و اعراض 

بینیم كسانى كه اختیارى از اوست از این جهت گناه و مایه انفعال و شرمندگى است، لذا مى

خبر بزرگى مصیبتى كه به آنها روى آورده به این حد از خود بىاز فرط عشق و یا از 

ورزند. كالم معروفى را هم شوند از اشتغال به خوردن و نوشیدن و امثال آن استنكاف مىمى

انه لیغان على قلبى ” كه فرمود: وآله وسل معلیههللادهند به رسول خدا صلىكه نسبت مى

از آنجائى كه مامور به هدایت خلق و  -بدرستى كه من  -فاستغفر هللا كل یوم سبعین مرة 

خاطراتى  -مبعوث به شریعتى آسان هستم و قهرا در تماس با مردم و توجه به ما سوى هللا 

كند كه ممكن است بین من و پروردگارم حجاب شود لذا همه روزه هفتاد در دلم خطور مى

 مل كرد.باید به امثال این معانى ح “كنم،بار استغفار مى

 و هم چنین آیه شریفه:

 و آیه شریفه:“  و استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشى و االبكار!” -

 “فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا.”  -

كند به امثال این معانى حمل السالم نقل مىو سایر آیاتى را كه از زبان انبیاء علیهم

 شود.مى

 السالم است كه عرض كرد:از آن جمله یكى كالم نوح علیه

 !“رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بیتى مؤمنا ”  -

 كند:السالم است كه عرض مىو یكى دیگر كالم ابراهیم علیه

 “ربنا اغفر لى و لوالدى و للمؤمنین یوم یقوم الحساب!”  -

 كند:السالم است كه در باره خودش و برادرش عرض مىو یكى كالم موسى علیه

 “لى و الخى و ادخلنا فى رحمتك! رب اغفر”  -

وسل م وآلهعلیه هللاو یكى دیگر كالمى است كه قرآن كریم آنرا از رسول خدا صلى

 كند كه عرض كرد:حكایت مى

 !“سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر ”  -

 

بدین علت گفتیم كه اینگونه كلمات باید به معناى مورد بحث حمل شود كه انبیاء 

با اینكه داراى ملكه عصمتند ممكن نیست معصیتى از آنها سر زند، و با اینكه  السالمعلیهم

مامورند مردم را به سوى دین و عمل به آن دعوت نموده قوال و فعال به تبلیغ آن قیام نمایند 

معقول نیست كه خود از عمل به دستورات دینى سرپیچى كنند، و چگونه چنین چیزى 

ال آنكه مردم همه مامور به اطاعت از آنهایند؟ مگر ممكن است خداوند تصور دارد و ح

مردم را مامور به اطاعت از كسانى كند كه ایمن از معصیت نیستند؟ پس ناچار باید آیات 

مزبور را به همان معنائى كه گفتیم حمل نمود، و اعتراف به ظلمى را كه از بعضى از آن 

ال اله اال انت سبحانك ”   النون است كه عرض كرد:حضرات حكایت شده مانند اعتراف ذو 

 “انى كنت من الظالمین!
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چون وقتى صحیح باشد بعضى از كارهاى مباح را براى خود گناه بدانند و از   

خداوند در باره آنها طلب مغفرت نمایند جایز هم هست كه آن كارها را ظلم بشمارند، زیرا 

 هر گناهى ظلم است . 

به آن ى نیز براى خصوص اعتراف به ظلم هست و سابقا هم البته محمل دیگر

 گفتند: علیهماالسالم اشاره شد كه مراد از ظلم، ظلم به نفس باشد، چنانكه آدم و حوا

  “ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین!”  -

 

مختلفى است كه یكى پس از این بیان چنین به دست آمد كه گناه داراى مراتب 

پس از دیگرى و در طول هم قرار دارند، چنانكه مغفرت نیز داراى مراتبى است كه هر 

و چنین نیست كه گناه در همه جا عبارت  شود،مرتبه از آن متعلق به گناه آن مرتبه مى

باشد از نافرمانى اوامر و نواهى مولوى كه معناى متعارفى آن است، و نیز چنین نیست كه 

مغفرتى متعلق به چنین گناهى باشد، بلكه غیر از این معنائى كه عرف از گناه و مغفرت  هر

فهمد گناهان و مغفرتهاى دیگرى هم هست كه اگر بخواهیم آنرا از بحث سابق خود گرفته مى

 شود: و بشماریم بالغ بر چهار مرتبه مى

شود عبارت مىو عرفى كه اگر بخواهیم عمومى تعریفش كنیم  گناه معمولى اول:

اى از مواد قوانین عملى چه دینى و چه غیر دینى، و مغفرت متعلق به این از مخالفت پاره

 مرتبه از گناه هم اولین مرتبه مغفرت است . 

و مغفرت متعلق به آن  گناه متعلق به احكام عقلى و فطرىعبارت است از  دوم:

 هم دومین مرتبه مغفرت است.

است نسبت به كسانى كه افق زندگیشان ظرف  م ادبىگناه متعلق به احكا: سوم

آداب است، و این مرتبه هم براى خود مغفرتى دارد، و این دو قسم از گناه و مغفرت را فهم 

شمارد، و شاید اگر در جائى هم چنین اطالقى ببینند حمل بر معناى مغفرت نمى عرف گناه و

ست، براى اینكه همه آثار گناه و مغفرت كنند، و لیكن بنظر دقیق و علمى مجاز نیمجازى مى

 را دارد.

گناهى است كه تنها ذوق عشق، آنرا و مغفرت مربوط به آن را درك : چهارم

 شود.بته در طرف بغض و نفرت نیز گناه و مغفرتى مشابه آن تصور مىال كند،مى

و این نوع از گناه و مغفرت را فهم عرفى حتى به معنى مجازى هم گناه 

د و این اشتباهى است از عرف، و البته تقصیر هم ندارد، زیرا فهم عرفى از درك شمارنمى

این حقایق قاصر است، و چه بسا كسانى از همین اهل عرف بگویند این حرفها از خرافات و 

موهومات عشاق و مبتالیان بمرض برسام ویا از تخیالت شعرى است و متكى بر مبناى 

همین تصوراتى كه در ته باشند از اینكه ممكن است صحیحى از عقل نیست، و غفلت داش

  رسد در افق بندگى حقایقى ناگفتنى باشد.افق زندگى اجتماعى تصوراتى موهوم به نظر مى

كشاند كه آرى عبودیتى كه ناشى از محبت پروردگار است كار بنده را بجائى مى

كه بتواند چیزى را شود، و دیگر شعورى دل از دست داده و عقلش خیره و سرگردان مى
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او بخواهد برایش باقى هاى خواسته اى كه چیزى غیر ازغیر پروردگار درك نموده، اراده

كوچكترین توجه به خود و به مشتهیات نفس  كند كهدر چنین حالتى انسان احساس مىگذارد، نمى

ایست ضخیم كه جز مغفرت الهى چیزى آن را برطرف خود گناهى است عظیم و پرده

 سازد.نمى

 

و مانع از توجه تام به پروردگار نامیده و فرموده:  گناه را حجاب دلقرآن كریم هم 

 “كال بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون كال انهم عن ربهم یؤمئذ لمحجوبون!” 

 

 -نه بحثى كه با حقایق بازى كند  -این بود آنچه را كه گفتیم بحث دقیق و جدى 

نماید، و ممكن هم هست كه براى اولیاى خدا در خالل راز و آدمى را به آن ارشاد مى

تر نیازهاى نهانى كه با خداى خود دارند حاالتى دست دهد كه در آن احوال به گناهانى رقیق

تر از این مغفرتها برخورد نمایند كه و همچنین مغفرتى لطیفاز این مراحل چهارگانه 

 اینگونه بحثهاى كلى و عمومى نتواند از عهده بیان آن برآید . 

 

 آیا بدون گناه مؤاخذه یا مغفرت معقول است ؟ 

 

اى كه دارند در وجود آن همه متفقند و قبول مجتمعات بشرى با همه اختالف سلیقه

ایست كه از آن به عقل تعبیر مي شود، و ثواب بر داشتن قوه مشخصهدارند كه تكلیف، فرع 

 امتثال و عقاب بر مخالفت تكلیف منوط به داشتن آن است.

شود و و عاقل است كه در ازاى اطاعت پاداش و در قبال معصیت كیفر داده مى

 اما غیر عاقل یعنى اطفال و دیوانگان و مستضعفین دیگر ثواب و عقابى بر اطاعت و

معصیتشان نیست. و اگر هم در مقابل اطاعت پاداشى داده شوند از باب تشویق است، چنانكه 

مؤاخذه و سیاست در قبال نافرمانیشان تادیب است، و این معنا در همه مجتمعات حتى در 

 مجتمع اسالمى هم امرى است مسلم.

داند، لیف مىو در عین اینكه سعادت و شقاوت در دنیا را نتیجه امتثال و مخالفت تك

داند و نه در مخالفتشان شقى، زیرا تكلیفى ندارند با اینحال اینان را نه در امتثالشان سعید مى

تا با ثواب امتثال آن سعید و با عقاب مخالفت آن شقى گردند، اگر چه احیانا بوسیله پاداشى 

و شقاوت در  هائى تادیب شوند . این حكم اسالم است نسبت به سعادتتشویق و با گوشمالى

 دنیا.

و اما نسبت به حیات اخروى كه دین الهى آنرا اثبات نموده و مردم را نسبت به آن 

به دو دسته، سعید و شقى تقسیم نموده، آنچه كه قرآن شریف در این باب ذكر فرموده اجمالي 

توان از آن حكم جزئیات را و اینكه مستضعفین هم سعادت و شقاوت اخروى است كه نمى

د یا خیر استفاده نمود، زیرا جزئیات احوال مردم در آخرت امرى نیست كه عقل بتواند دارن

 از آن سر در آورد.
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 فرماید:از جمله آن اجمال آیات زیر است كه مى

“  و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و هللا علیم حكیم،”  -

 فرماید:و نیز مى

كة ظالمى انفسهم قالوا فیهم كنتم قالوا كنا مستضعفین ان الذین توفیهم المالئ”  -

فى االرض قالوا ا لم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فیها فاولئك ماویهم جهنم و 

سائت مصیرا اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ال یستطیعون 

 “فوا غفورا،حیلة و ال یهتدون سبیال فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم و كان هللا ع

كنید مشتمل است بر عفو از مستضعفین و و این آیات همین طورى كه مالحظه مى

اند، و این مغفرت در موردى به كار قبول توبه ایشان و حال آنكه مستضعفین گناهى نداشته

رفته كه گناهى در كار نبوده، عذابى هم كه در آیه است عذاب بر كسى است كه تكلیف 

 نداشته است. 

صه این آیات از همان اجمال است كه گفتیم قرآن كریم در باره امر آخرت بیان خال

داشته، اال اینكه روى مراتبى كه ما براى گناه و مغفرت قائل شدیم ممكن است این آیات را 

معنا كرده، زیرا به آن بیان گناه و مغفرت منحصر در مخالفت تكلیف نیست، بلكه بعضى از 

شود كه عارض بر قلب شده و هاى قلبى و احوال بدى مىمرضمراحل مغفرت متعلق به 

شود، مستضعفین درست است كه به خاطر ضعف عقل و یا بین قلب و پروردگار حجاب مى

شان اثر نگذاشته نداشتن آن تكلیف ندارند، لیكن چنان هم نیستند كه ارتكاب كار زشت در دل

در این جهت با غیر مستضعفین یكسانند،  و دلهایشان را آلوده و محجوب از حق نسازد، بلكه

و خالصه در تنعم به نعیم قرب خدا و حضور در ساحت قدس الهى محتاج به ازاله آن 

آید مگر ها هستند، و چیزى هم از عهده ازاله و رفع آن برنمىمرضها و دریدن آن پرده

 پوشى و مغفرت او . همان عفو پروردگار و پرده

گوید: خداوند سبحان مردم را محشور اتى هم كه مىبعید نیست مراد از روای

داخل شوند پس هر دهد تا در آتش آفریند، آنگاه به مردم دستور مىكند و آتشى را هم مىمى

سرپیچى كند داخل جهنم مي شود همین  شود، و هر كسكس وارد آتش شود داخل بهشت مى

 آن مرضها باشد. ها و معالجهمعنا باشد، یعنى مراد از آتش رفع آن پرده

و نیز از جمله مواردى كه در قرآن كریم عفو و مغفرت در غیر مورد گناه بكار 

اى كه برده شده مغفرتى است كه در موارد رفع تكلیف كرارا ایراد گردیده، مثل آیه

نظیر این “ فمن اضطر فى مخمصة غیر متجانف الثم فان هللا غفور رحیم،” فرماید:مى

نعام هم فرموده، و نیز در باره اینكه از فاقد آب تكلیف به وضو رفع را در سوره ا مطلب

 -فرماید تا آنجا كه مى -و ان كنتم مرضى او على سفر ” فرماید:شده و باید تیمم كند، مى

و نیز در باره حد “ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم ان هللا كان عفوا غفورا،

اال الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان ” كنند فرموده:مىكسانى كه در زمین فساد 

ما على المحسنین من ” فرماید:و نیز در رفع حكم جهاد از معذورین مى “هللا غفور رحیم،
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فرماید : و ما رسد مىسبیل و هللا غفور رحیم و در باره بالیا و مصائبى كه به مردم مى

 .“ ایدیكم و یعفوا عن كثیر  اصابكم من مصیبة فبما كسبت

 

شود كه صفت عفو و مغفرت در خداى تعالى مثل از این گونه آیات كشف مى

شود، پس صفت رحمت و هدایت او است كه متعلق به امور تكوینى و تشریعى هر دو مى

سازد، و یك وقت كند و آنرا از نامه اعمال محو مىخداى تعالى یك وقت از معاصى عفو مى

نماید، و كند از وضع و تشریع آن صرفنظر مىكه اقتضاى تشریع دارد عفو مى از حكمى

كند از نزول آن با آنكه اسباب نزولش فراهم است یك وقت هم از بالیا و مصائب عفو مى

 نماید.جلوگیرى مى

 

 رابطه میان عمل و جزا 
 

از بحث قبلى چنین فهمیدیم كه اوامر و نواهى عقالئى یعنى همان قوانین دائر بین 

اي است كه بر امتثال آن مترتب شده و در حقیقت ثواب آن عقال مستلزم آثار جمیل و پسندیده

 رود . به شمار مى

چنانكه مستعقب آثار ناپسند و بدى است كه بر مخالفت آن مترتب شده در حقیقت 

شود، و غرض عقال از ترتیب آن آثار حسنه و این آثار سیئه تقریبا محسوب مىعقاب آن 

اي است براى وادار كردن مردم به عمل به آن قوانین و تحذیر از مخالفت بكار بردن حیله

 آن.

ایست جعلى و قراردادى از اینجا معلوم مي شود كه رابطه میان عمل و جزا رابطه

اند، و محرك ایشان بر این وضع و قرارداد ن را وضع نمودهكه خود مجتمع یا زمامداران، آ

 اند.حاجت شدیدى بوده كه به جریان قوانین مذكور داشته

كردند زیرا اگر آن پاداشها و كیفرها را بر امتثال قوانین و تمرد از آن جعل نمى

ن برآورده و توانستند از قوانین خود استفاده نموده و حاجتى را كه محرك ایشان بود از آنمى

نیاز مي شوند و از اختالل نظام جلوگیرى بعمل آورند، و لذا هر وقت از عمل به قوانین بى

بینند در وفاى به قراردادهاى خود یعنى دادن پاداش و كیفر دیگر به آن قوانین احتیاجى نمى

كنند، و نیز كم و زیادى جزا و شدت و ضعف كیفرها به حسب اختالف انگارى مىسهل

شود، به این معنا كه هر وقت احتیاج به عمل دار حاجت به قوانین و عمل به آن مختلف مىمق

یابد و هر چه احتیاج كمتر به قوانین زیاد شود پاداش و كیفرها نیز به همان نسبت شدت مى

 شود . شد آن نیز كمتر مى

اى هپس در حقیقت آمر و مامور، و تكلیف كننده و مكلف، مانند مشترى و فروشند

ستاند، آمر و زمامدار خریدار عمل هستند كه هر یك به دیگرى چیزى داده و چیزى مى

دهد به منزله بهاى معامله است، و عقاب و كیفرى كه مردم به قوانین است و پاداشى كه مى

دهد به منزله خسارت و ضمان قیمتى است كه در هر معامله در مقابل اتالف به متخلف مى
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 گیرند . متاع بر ذمه مى

و كوتاه سخن، رابطه میان عمل و جزا امرى است قراردادى و اعتبارى نه حقیقى 

و تكوینى نظیر سایر عناوین احكام و موازین اجتماعى كه به منزله محور چرخ اجتماع 

است مانند عنوان ریاست و مرئوسیت و امر و نهى و اطاعت و معصیت و وجوب و 

ش و غیر آن كه همه عناوینى هستند اعتبارى نه حقیقى، حرمت و ملك و مال و خرید و فرو

چون حقایق عبارتند از همان موجودات خارجى و حوادثى كه همراه آنها است، و به هیچ 

 كنند.وجه به دارائى و ندارى و عزت و ذلت و مدح و ذم تغییر نمى

و  مانند زمین و آنچه كه از آن بیرون میاید، و نیز مانند مرگ و حیات و مرض

صحت و گرسنگى و سیرى و تشنگى و سیرابى كه امورى هستند حقیقى و واقعى. این است 

 آنچه كه عقالى اجتماع در بین خود دارند.

خداى سبحان هم میان ما و خودش همین مطالبى را كه ما بین خود مجرى 

موده در داریم معمول داشته، یعنى سعادتى را كه به وسیله دین خود، ما را بدان هدایت نمى

قالب همین سنن اجتماعى ریخته، امر و نهى كرده، ترغیب و تحذیر نموده، بشارت داده و 

انذار كرده، به ثوابها وعده و به عقابها وعید داده است. و در نتیجه كار تلقى دین را عینا به 

اندازه سهولت تلقى قوانین اجتماعى آسان نموده و قرآن كریم در اشاره به این مطلب 

 “و لو ال فضل هللا علیكم و رحمته ما زكى منكم من احد ابدا.” وده:فرم

آرى خداى تعالى نفوسى را كه قابل و مستعد براى درك حقایقند مهمل نگذاشت و 

معارف دینى كه ظواهر در خالل آیات خود به این معنا اشاره فرموده كه در ماوراى این 

تر و یرتر و اسرارى هست كه نفیسخط كتاب و سنت مشتمل بر آن است امر دیگرى هست

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب و ان ” فرماید:گرانبهاتر از آن ها است، از آن جمله مى

 “الدار االخرة لهى الحیوان.

اى شمرده كه جز خیال، بینید در این آیه شریفه دنیا را بازیچههمانطورى كه مى

 ل به ضرورتهاى زندگى چیز دیگرى نیست . مبنا و اساس دیگرى ندارد، و جز اشتغا

و حقیقت حیات، فقط زندگى آخرت و سعادت دائمى است، وقتى حیات دنیا و همان 

نامیم صرفنظر از شؤونى كه دارد، از قبیل مال و جاه و ملك و چیزى كه ما آنرا زندگى مى

و و لعب خواهد عزت و كرامت و امثال آن لهو و لعب باشد قهرا شؤون آن به طریق اولى له

تر بود و اگر مراد از حیات دنیوى مجموع زندگى و شؤون آن باشد البته لهو بودنش روشن

 خواهد بود.

توان گفت قوانین اجتماعى و هدفهائى كه از عمل به آن منظور است بنا بر این مى

ه از قبیل رسیدن به عزت و جاه و مال و یا غیر آن و همچنین قوانین دینى و هدفهائى ك

منظور از عمل به آن رسیدن به آنها است و خداوند سبحان به فطرت یا به رسالت انبیاء 

هائى است كه مربى و ولى ما را به آن نتایج راهنمائى كرده، مثلشان مثل بازیچه السالمعلیهم

عاقل در اختیار طفل صغیرى كه عاجز از تشخیص صالح از فساد و خیر از شر است، 

كند تا بدین وسیله عضالت و اعصاب طفل را در بازى با آن راهنمائى مى گذاشته و طفل را
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ورزیده كرده و روحش را نشاط بخشیده، او را براى عمل به قوانین و رستگار شدن به آن 

 آماده سازد. 

عملى كه عنوان لعب بر آن صادق است عمل طفل است، و این عمل از ناحیه  پس

دهد و همین رشد سوق مىبه سوى عمل و رسیدن به حد طفل پسندیده هم هست، چون او را 

حكیمانه و جدى است، به طورى كه به هیچ وجه  عمل از ناحیه ولى طفل هم پسندیده و عملى

 عنوان لعب بر آن صادق نیست.

و ما خلقنا السموات االرض و ” فرماید:خداى تعالى به این معنا اشاره نموده و مى

 “ هما اال بالحق و لكن اكثرهم ال یعلمون.ما بینهما العبین ما خلقنا 

سپس براى توضیح اینكه چطور این تربیت صورى نتائجى معنوى دارد مثال 

انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل ” فرماید: عامى براى مردم زده، مى

ذلك یضرب هللا الحق و زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فى النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله ك

 “الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض . 

اى پس از این بیانى كه خداى تعالى فرمود روشن شد كه بین عمل و جزا رابطه

است حقیقى، نه قراردادى و اعتبارى كه اهل اجتماع آنرا بین عمل به قوانین خود و جزاى 

 آن قائلند.

 

 دهد:این رابطه را به نفس سرایت مى عمل،

خداى تعالى بعد از بیان رابطه بین عمل و جزا در باره اینكه این رابطه به قلب 

گیرد، اشاره نموده و سرایت كرده، قلب در اثر عمل حالت و هیات مخصوصى به خود مى

وا ما فى انفسكم و ان تبد” فرماید:و نیز مى“  و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.” فرماید:مى

 “او تخفوه یحاسبكم به هللا.

آید جمیع آثار مترتبه بر و در این معنا آیات زیاد دیگرى است كه از آنها برمى

اعمال از ثواب و عقاب همه در حقیقت مترتب بر حاالتى است كه دلها از راه عمل كسب 

 كنند، و اعمال تنها و تنها واسطه این ترتبند.مى

كند كه آن جزائى كه مردم در برابر عمل خود به یگرى بیان مىآنگاه در آیات د

شوند در حقیقت همان عمل ایشان است، و چنان نیست كه خداى زودى مواجه با آن مى

تعالى مانند مجتمعات بشرى عملى را در نظر گرفته و جزاى معینى را ردیف آن قرار داده 

د. بلكه محفوظ ماندن عمل در نزد خداى و به سبب جعل و قرارداد این را اثر آن كرده باش

تعالى به محفوظ ماندن نفس عامل است و اثر عمل در نفس عامل همچنان محفوظ هست تا 

 ها آنرا اظهار نماید.آنكه در روز آشكار شدن نهانى

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت ” فرماید:از آن جمله مى

ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما ” فرماید:و نیز مى“ ینه امدا بعیدا،من سوء تود لو ان بینها و ب

و داللت این چند آیه بر این معنا روشن است، البته آیات بسیار دیگرى هم “ كنتم تعملون،

 تر این آیه شریفه است:هست كه از همه روشن
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 “ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید،”  -

شود كه جزاى استفاده مى “الیوم”این آیه مخصوصا به قرینه اینكه فرمود چه از

اخروى در دنیا نیز حاضر و آماده بوده، چیزى كه هست انسان مادامى كه در دنیا بوده از 

 وجود آن غفلت داشته، كلمه غفلت نیز قرینه دیگرى است بر این معنا . 

فلت از آن معنا نداشت، چنانكه زیرا اگر آن جزا در دنیا آماده و حاضر نبود غ

شود، چیزى در پس پرده بوده و تنها كشف غطا نیز قرینه دیگرى است كه از آن استفاده مى

 پرده مانع از دیدن آن بوده است . 

كنند آیات دیگرى را كه ظاهرند در مجازات معمولى و و این آیات تفسیر مى

 بینونت میان عمل و جزا.

شود كه اگر آیات دیگرى ظهور در ین آیات استفاده مىتر، از ابه عبارت روشن

این دارد كه عمل و جزا دو چیز جداى از هم و غیر همند از این جهت است كه آن آیات 

ناظر به ربط اجتماعى و قراردادى و این آیات ناظر به مرحله رابطه حقیقى و واقعى عمل 

 و جزاست.

 519ص :    6المیزان ج : 
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 پنجم فصل

 

 

 عفو و مغفرت
 

 

 عفو و مغفرت در قرآن به چه معنا است ؟

  

َ َغفُوٌر َحِلیٌم،  ...”  - ُ َعنُهْم  ِإنَّ َّللاَّ  َو لَقَْد َعفَا َّللاَّ

 “كرد، كه خدا آمرزنده و بردبار است. عفوو خدا آنها را  ... -

 

 به معناي قصد كردن و گرفتن و پنهان كردن آثار چیزي است. عفو

 

به حسب اعتبار نتیجه عفو است. چون هر  -كه عبارت از پوشاندن است  - مغفرت

گیرد و اش را مىچیزى اول باید گرفته شود بعد پنهان گردد، خداى تعالى هم اول گناه بنده

كند، كار را نه در نزد خودش و نه در نزد دیگران بر مال نمىپوشاند و گناه گناهبعد مى

كه اول “ و كان هللا عفوا غفورا،” و نیز فرمود:“ عف عنا واغفرلنا،وا” همچنانكه فرمود:

 كند، بعد مغفرت را.عفو را ذكر مى

و از همین جا روشن گردید كه عفو و مغفرت هر چند كه به حسب عنایت ذهنى 

دو چیز مختلفند و یكى متفرع بر دیگرى است و لیكن به حسب خارج و مصداق یك چیزند و 

اصى نیست بلكه اطالق آن دو بر غیر خداى تعالى به همان معنا صحیح معناى آندو اختص

 است. 

كه به “ فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى االمر،” فرماید: در آیه زیر مى

دهد از افرادى كه مورد نظرند عفو كند، و بر وسل م دستور مىوآلهعلیههللارسول خدا صلى

سرزنش و امثال آن نكند و اینكه بر ایشان در آثارى كه گناه نافرمانى آنان مؤاخذه و عتاب و 

اینكه آمرزش باالخره كار خود آنان براى شخص آن جناب دارد از خدا طلب مغفرت كند، با 

 .خداى تعالى است

و نیز این معنا روشن شد كه معناى عفو و مغفرت منحصر در آثار تشریعى و 

شود، به شهادت اینكه در قرآن كریم یائى نیز مىاخروى نیست بلكه شامل آثار تكوینى و دن

و ما اصابكم من مصیبة فبما ” در همین موارد استعمال شده است، از آن جمله فرموده:

و این آیه بطور قطع شامل آثار و عواقب سوء دنیائى “ كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر،

 گناهان نیز هست . 
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بر اینكه قرب و نزدیكى به خداى تعالى و آیات بسیارى از قرآن كریم داللت دارد 

و متنعم شدن به نعمت بهشت، موقوف بر این است كه قبال مغفرت الهیه شامل حال آدمى 

، چرك و آلودگى بشود و آلودگى شرك و گناهان به وسیله توبه و نظیر آن پاك شده باشد

و من یؤمن ” كه آیه:و پاك شدنى “ بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون،” اى كه آیه شریفه:

 بدان اشاره دارند . “ باهلل یهد قلبه،

و كوتاه سخن اینكه عفو و مغفرت از قبیل بر طرف كردن مانع و ازاله منافیات 

است، چون خداى تعالى ایمان و خانه آخرت را حیات، و آثار ایمان و افعال دارنده آن را و 

 موده است:سیره اهل آخرت در زندگى دنیا را نور خوانده و فر

 

اومن كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس كمن مثله فى ”  -

 “الظلمات لیس بخارج منها ؟ 

و ان الدار االخرة لهى ” و اصال زندگى واقعى را دار آخرت دانسته، و فرموده:

” پس شرك مرگ و معصیت ظلمت است، همچنان كه باز در جاى دیگر فرموده:“ الحیوان،

او كظلمات فى بحر لجى یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 

مغفرت در پس “ یجعل هللا له نورا فما له من نور،بعض اذا اخرج یده لم یكد یریها و من لم 

حقیقت از بین بردن مرگ و ظلمت است، و معلوم است كه مرگ بوسیله حیات و نور از 

 رود، و حیات هم عبارت است از ایمان و نور عبارت است از رحمت الهیه.بین مى

و مؤمنى پس كافر حیات و نور ندارد و مؤمن آمرزیده، هم حیات دارد و هم نور، 

كه هنوز گناهانى با خود دارد زنده است، و لیكن نورش به حد كمال نرسیده، با آمرزش 

 رسد، چون خداى تعالى فرموده: الهى است كه به آن حد مى

 “ نورهم یسعى بین ایدیهم، و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا ! ”  -

مصداق عفو و مغفرت وقتى در شد كه  پس، از همه مطالب گذشته این معنا روشن

امور تكوینى به خداى تعالى نسبت داده شود، معنایش بر طرف كردن مانع به وسیله ایراد 

گذارد ارفاق و رحم موال سبب است و در امور تشریعى به معناى ازاله سببى است كه نمى

دارد، و را بر مىدر مورد سعادت و شقاوت شامل حال بنده او شود، عفو و مغفرت آن مانع 

 شود . در نتیجه بنده داراى سعادت مى

 79ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  155آیه      

 

 مفهوم غفور و رحیم بودن خداي تعالي
 

ِحیمُ ” . . .  -  ،َكفَى بِِه شِهیدَا بَْینى َو بَْینَكْم  َو ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 “ . . . شهادت او بین من و شما مرا كافى است و او آمرزگار رحیم است.  -
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كند كه با خلق خود به خداى سبحان غفور و رحیم است، و حكمت او اقتضاء مى

مغفرت و رحمت معامله كند و معلوم است كه این مغفرت و رحمت به جز تائبان را كه به 

 شود . اند شامل نمىصالح كردهاند، و صالحان كه عمل خود را اسویش برگشته

اند كه خداى تعالى نخست به سوى صراطى كه سلوكش ایشان آرى ، تنها این طایفه

شود، كند، و سپس مغفرت و رحمتش شامل حالشان مىرا به سوى او نزدیك كند هدایت مى

 سازد.ریزد، و در سراى سعادت جاودانه مستقرشان مىیعنى گناهانشان را مى

كند، به خاطر این است كه انسان گفتیم حكمت او اینطور اقتضاء مىو اینكه 

استعداد و صالحیت چنین كمالى را دارد، و او هم جواد و كریم است. )قابلیت محل كامل، و 

 فاعلیت فاعل هم در حد اعالى از كمال و تمامیت است، و این همان وجوب است.(

و اما كرامت وجود خداى تعالى خواهد، صالحیت انسان وجدانى است و دلیل نمى

و ” و نیز فرموده:“ و ما كان عطاء ربك محظورا،” فرماید:دلیلش كالم خود اوست كه مى

و سبیل و طریقه این هدایت همانا دعوت است كه باید از طریق “ على هللا قصد السبیل،

 رسالت انجام گیرد.

دارد تا ایشان را شود كه رسولى به سوى مردم گسیل پس در حكمت خدا واجب مى

 به راه خود هدایت كند، راهى كه ایشان را به مغفرت و رحمت او برساند.

 288ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  8آیه 

 

 مفهوم مغفرت و آمرزش الهي 

 

ِ َو َملَئَكتِِه َو ”  - ب ِِه َو اْلُمْؤِمنُوَن  كلٌّ َءاَمَن ِباَّللَّ سوُل بَِما أُنِزَل إِلَْیِه ِمن رَّ َءاَمَن الرَّ

سِلِه  َو قَالُوا سِمْعنَا َو أَطْعنَا ُغْفَرانَك َربَّنَا َو  ن رُّ ُق بَیَن أََحٍد م ِ ُكتُبِِه َو ُرسِلِه ال نُفَر ِ

ً إِال ُوسعََها  لََها َما َكسبَت َو َعلَیَها َما اْكتَسبَت  إِلَْیك اْلَمِصیُر. ال یُ  ُ نَْفسا كل ِف َّللاَّ

َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخطأْنَا  َربَّنَا َو ال تَْحِمْل َعلَْینَا ِإصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلى 

ْلنَا مَ  ا ال طاقَةَ لَنَا بِِه  َو اْعف َعنَّا َو اْغِفْر لَنَا َو الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا.  َربَّنَا َو ال تَُحم ِ

 اْرَحْمنَا  أَنت َمْواَلنَا فَانصْرنَا َعلى اْلقَْوِم اْلكِفِرین ! 

پیامبر به آنچه خدا بر او نازل كرد ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و   -

ما میان هیچیك از  فرشتگان خدا و كتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند و  گفتند:

گذاریم، و همه یك زبان و یك دل در قول و عمل اظهار پیغمبران خدا فرق نمى

كردند كه ما فرمان خدا را شنیده و اطاعت كردیم، پروردگارا ! آمرزش تو را 

دانیم كه بازگشت همه به سوى تو است. خدا هیچ كس را خواهیم و مىمى

هاى هر شخصى به سود و روز جزا نیكىتكلیف نكند مگر به قدر توانائى او، 

 خود او و بدیهایش نیز به زیان خود او است.

ایم بار پروردگارا ! ما را بر آنچه كه از روى فراموشى یا خطا انجام داده

 مؤاخذه مكن،
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فرسا چنانكه بر گذشتگان نهادى بر ما بار پروردگارا ! تكلیف گران و طاقت

 نگذار، 

لیفى فوق طاقت ما را به دوش منه و بیامرز و ببخش بار پروردگارا ! بار تك

گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و یار و یاور ما توئى، ما را بر 

 “ مغلوب كردن گروه كافران یارى فرما ! 

 

فرماید: از بیان وصف رسول و مؤمنین به او مى در این آیات خداي تعالي بعد

اینان هدایت و ارشاد خدا را تلقى به قبول و اطاعت كرده، به خدا و مالئكه و كتب و 

رسوالن او ایمان آوردند، بدون اینكه میان هیچ یك از پیامبران فرق بگذارند، و با این طرز 

عبودیت و عزت ربوبیت بر آن  رفتار، موقف خود را كه همانا موقف بندگى است كه ذلت

احاطه دارد، حفظ كردند، چون مؤمنین در عین اینكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت 

اند، به این مطلب اعتراف دارند كه از ایفاى حق بندگى و اجابت دعوت خدا عاجزند، كرده

 چون اساس و پایه هستیشان بر ضعف و جهل است . 

نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهى گاهى از تحفظ  و به همین جهت

شوند، و یا در انجام واجبات الهى كوتاهى كنند، یا دچار خطا مىكنند، یا فراموش مىمى

كند، و ایشان را به ورطه غضب و نموده، نفسشان با ارتكاب گناهان به ایشان خیانت مى

عزت و رحمت او پناه سازد، از این جهت به ساحت مقدس خدا و به مؤاخذه خدا نزدیك مى

كنند به برند از اینكه ایشان را در صورت خطا و نسیان مؤاخذه فرماید، و درخواست مىمى

هائى كه طاقتش را مكلف مفرما، و به عذاب خاطر خطا و نسیان ما را به تكالیف دشوار

 نداریم معذب مدار، و ما را عفو كن، و بیامرز، و بر قوم كفار پیروز كن !

دادن همه وظائفى است كه در برابر  از ناحیه بنده، انجام“  عنا و اطعناسم”جمله 

مقام ربوبیت و دعوت خدا دارد و این وظائف و تكالیف همه آن حقى است كه خدا براى خود 

 شود، همچنانكه فرمود: به عهده بندگان گذاشته، كه در كلمه عبادت خالصه مى

ا ارید منهم من رزق ، و ما ارید ان و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون م”  -

 “یطعمون.

 و نیز فرمود:

ا لم اعهد الیكم یا بنى آدم ان ال تعبدوا الشیطان، انه لكم عدو مبین، و ان ”  -

 “اعبدونى....

اش بر و خداى تعالى در برابر این حقى كه براى خود قرار داده حقى هم براى بنده

اى در سعادت خود از آن بى نیاز است، كه هیچ بنده آمرزشخود واجب ساخته، و آن 

تر، و لذا به ایشان وعده داده كه در صورتى كه نیست، از انبیا و رسوالن بگیر تا پائین

اطاعتش كنند، و بندگیش نمایند، ایشان را بیامرزد، همچنانكه در اولین حكمى كه براى آدم و 

 فرزندانش تشریع كرد، فرمود:

منها جمیعا، فاما یاتینكم منى هدى فمن تبع هداى فال خوف علیهم قلنا اهبطوا ”  -
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 “  و ال هم یحزنون.

و این نیست مگر همان آمرزش. و چون مؤمنین با گفتن سمعنا و اطعنا بطور 

مطلق و بدون هیچ قیدى اعالن اطاعت داده، در نتیجه حق مقام ربوبیت را ادا كردند، لذا به 

متعال براى آنان بر خود واجب كرده بود، مسئلت نموده و  دنبال آن، حقى را كه خداوند

 گفتند: غفرانك ربنا و الیك المصیر! 

، و برگشت مغفرت خداى تعالى به مغفرت و غفران به معناى پوشاندن استكلمه 

دفع عذاب است، كه خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگى است، نواقصى كه در 

 شود . گردد فاش و هویدا مىگارش بر مىقیامت كه بنده به سوى پرورد

 

 “ال یكلف هللا نفسا اال وسعها ، لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت! ”  -

خواننده عزیز توجه فرمود كه تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت 

كه اعضاى “ طاعة”گوید: داشته باشد، و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانى مى

 ش بتواند آن فرمان را انجام دهد.جوارح

پذیرد، مگر در پس اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و طاعت، تحقق نمى

چهارچوب قدرت و اختیار انسان و این افعال مقدور و اختیارى است كه انسان به وسیله آن 

كند، پس كسب، خود بهترین دلیل است بر اینكه آنچه براى خود نفع و یا ضرر كسب مى

 كسب كرده و متصف به آن شده، وسع و طاقت آنرا داشته است .  آدمى

پس از آنچه گفتیم این معنا به خوبى روشن شد كه جمله ال یكلف هللا ... كالمى 

است مطابق با سنتى كه خداوند در بین بندگانش جارى ساخته، و زبان همان سنت است، و 

هر یك از بندگان خود تكلیف كرده كه آن سنت این است كه از مراحل ایمان آن مقدار را بر 

در خور فهم او باشد، و از اطاعت آن مقدارى را تكلیف كرده كه در خور نیرو و توانائى 

 بنده باشد، و نزد عقال و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمول و متداول است.

و كلمه است،  معناى محو اثركلمه عفو به  “و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا ! ” 

مغفرت به معناى پوشاندن است و كلمه رحمت معنایش معروف است، این معناى كلى این 

كلمات بود، و اما به حسب مصداق و با در نظر داشتن معناى لغوى آنها باید بگوئیم: این سه 

جمله و ترتیب آنها به این صورت از قبیل پرداختن تدریجى از فرع به اصل است، و به 

اش اش خصوصى است به سوى چیزى كه فائدهنتقل شدن از چیزى كه فائدهعبارتى دیگر م

تر است و بنابر این عفو خدا عبارت است از محو و از بین بردن اثر گناه، كه همان عمومى

پوشاندن و محو عقابى است كه براى هر گناهى معین فرموده، و مغفرت عبارت است از 

 اى الهى كه گناه و اثررحمت عبارت است از عطیه كه گناه در نفس به جاى گذاشته، و اثرى

 پوشاند . حاصل آن، نفس را مى

، امورى است مربوط به گناهان بندگان از جهت عفو و مغفرت و رحمتمراد از   

شود كه مراد از این مغفرت كه در اینجا خطا و نسیان و امثال آن، و از این معنا روشن مى

درخواست شده، غیر مغفرت در جمله: غفرانك ربنا است، مغفرت در آنجا مغفرت مطلقه 
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در مقابل گناه ناشى از  در مقابل اجابت مطلقه است، ولى این مغفرت، مغفرت خاصه است،

 فراموشى و خطا، پس سؤال مغفرت در آیه شریفه تكرار نشده است . 

در این چهار دعا، لفظ رب چهار بار تكرار شده، تا از راه اشاره به صفت 

عبودیت خود، صفت رحمت خداى تعالى را برانگیزاند، چون نام ربوبیت بردن، صفت 

  د!آورعبودیت و مذلت بندگى را بیاد مى

   678ص :    2سوره بقره      المیزان ج : 286تا  285آیه 

 

 

 دو عامل مؤثر در مغفرت 
 

ْحَمَن بِاْلغَْیِب  فَبَشْرهُ بَِمْغِفَرةٍ َو أَْجٍر كِریم،”  - كَر َو َخشَى الرَّ  إِنََّما تُنِذُر َمِن اتَّبََع الذ ِ

شود كه واقع مىكنى و انذارت در حق كسى مؤثر تو تنها كسى را انذار مى -

قرآن را تصدیق كرده و نادیده از رحمان خشیت داشته باشد، پس تو او را به 

 “آمرزش و اجرى كریم بشارت بده ! 

 

شود، به مراد از اتباع ذكر تصدیق قرآن است، و اینكه وقتى آیاتش تالوت مى

 سوى شنیدن آن متمایل شوى.

م ماده، یعنى در پس پرده مراد از خشیت رحمان به غیب خشیت از خدا در عال

 مادیت است قبل از آنكه با مرگ یا قیامت حقیقت مكشوف گردد.

در این آیه شریفه خشیت متعلق شده است بر اسم رحمان كه خود داللت بر صفت 

نماید،  با اینكه مقام خشیت اقتضا كند، و امید امیدواران را تحریك و جلب مىرحمت خدا مى

خدا را بكار ببرد، و این به خاطر آن است كه اشاره كند به اینكه  داشت یكى از صفات قهریه

خشیت مؤمنین ترسى است آمیخته با رجاء و این همان حالتى است كه: عبد را در مقام 

شود و نه از رحمت خدا دارد، در نتیجه نه از عذاب معبودش ایمن مىعبودیت نگه مى

 نومید!

یعنى: او را به آمرزش عظیمى از خدا و اجر “  فبشره بمغفرة واجر كریم ،” 

گیرى كرد، و آن عبارت است از توان آن را اندازهكریمى بشارت بده كه با هیچ مقیاسى نمى

 بهشت . 

ْحَمَن بِاْلغَْیب»  كَر َو َخشَى الرَّ انذار  تو تنها كسى رایعنی  « ،إِنََّما تُنِذُر َمِن اتَّبََع الذ ِ

كنى، یعنى انذارت تنها در كسى نافع و مؤثر است كه تابع قرآن باشد، و چون آیات قرآن مى

شود، و از رحمان خشیتى دارد آمیخته با رجاء، پس تو شود، دلش متمایل بدان مىتالوت مى

 شود . گیرى نمىاو را به آمرزشى عظیم، و اجرى كریم بشارت ده كه با هیچ مقیاسى اندازه

 93ص :    17سوره یس     المیزان ج :  11یه آ
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 عوامل مؤثر در کم نکردن از اعمال
 

َ َغفُورٌ ” ...   - ْن أَْعَمِلُكْم شْیئاً  إِنَّ َّللاَّ َ َو َرسولَهُ ال یَِلتْكم م ِ ِحیمٌ  َو إِن تُِطیعُوا َّللاَّ  ،رَّ

كند ... و اگر خدا و رسول را اطاعت كنید خدا از پاداش اعمالتان چیزى كم نمى -

 “ كه خدا آمرزگار رحیم است.

  

 مراد از نقص اعمال ناقص نكردن جزاى آن است.

اش كه خالصه -كندو معناى آیه این است كه: اگر خدا را در آنچه به شما امر مى

اطاعت كنید  ،كندرا در آنچه به شما امر مى و رسول -پیروى دین او بر حسب اعتقاد است

 كند . از پاداشهاى اعمالتان چیزى كم نمى

همان كم نكردن اعمال بندگان در صورت “ ان هللا غفور رحیم،” و جمله

كند براى اینكه فرماید اجر شما را كم نمىكند، و مىاطاعتشان از خدا و رسول را تعلیل مى

 است. غفور و رحیم او 

 492ص :    18سوره حجرات  المیزان ج :  14آیه  

 

 

  آمرزش گناهان
 

 ،َو إِنى لَغَفَّاٌر ل َِمن تَاب َو َءاَمَن َو َعِمَل صِلحاً ثمَّ اْهتَدَى”  -

و من آمرزگار همه آن كسانم كه توبه آورده و كار شایسته كرده و بر هدایت  -

 “اند.استوار بوده

 

داي تعالي خود را به كثرت مغفرت در این آیه وعده رحمت مؤكد آمده و خ

 ام !توصیف كرده و فرموده: من بسیار آمرزنده

توبه به معناى برگشتن است، همانطور كه برگشتن از معصیت خدا به اطاعت او 

 توبه است و همچنین برگشتن از شرك به توحید نیز توبه است.

انبیاء و رسل او است و یا ایمان هم همچنانكه به خدا ایمان است، به آیات خدا كه یا 

اند، نیز ایمان است، و در قرآن كریم استعمال ایمان در هر دو احكامى است كه ایشان آورده

 معنا بسیار آمده، همچنانكه استعمال توبه در هر دو معنایى كه گفتیم زیاد آمده است.

كند و  این است كه من بر هر انسانى كه توبه -و خدا داناتر است  -پس معناى آیه 

ایمان آورد چه اینكه از شرك توبه كند و چه از معصیت و چه اینكه به من ایمان آورد و چه 

آورند، و از آنچه تاكنون كرده پشیمان گشته و به آیات من از پیغمبرانم و احكامى كه مى
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عمل صالح كند، و مخالفت و تمرد را در گناهانى كه كرده مبدل به اطاعت در آن نماید، من 

 ام.بت به او بسیار آمرزندهنس

اینكه گفتیم مخالفت و تمرد را در گناهانى كه كرده مبدل به اطاعت در آن نماید، 

 بدین جهت بود كه اصل معناى برگشتن تحقق یابد. 

مراد از توبه و ایمان، توبه از شرك، و ایمان به خدا است، همچنانكه در اغلب 

و ایمان هر دو شده، همین معنا مراد است، و بنا  مواردى كه در كالم خداى تعالى ذكر توبه

اطاعت احكام خداى تعالى باشد به اینكه از “ و عمل صالحا،” بر این، مراد از جمله 

 شود:اوامرش مؤتمر و از نواهیش منتهى گردد، و معناى آیه چنین مى

هر كسى از شرك توبه كند و به خدا ایمان آورد، و آنچه را كه خدا تكلیفش كرده 

هایش را یكى پس از دیگرى ام، لغزشاست انجام دهد، من براى گناهانش بسیار آمرزنده

آمرزم، و بدیهى است كه وقتى موارد لغزش او و آمرزش خدا بسیار شد او بسیار مى

 آمرزنده خواهد بود . 

لى نظیر این معنا را كه همان آمرزش گناهان باشد در جاى دیگر بیان خداى تعا  

 “ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیاتكم.” كرده و فرموده:

درست منطبق بر “ و انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا،” پس اینكه فرمود:

آیه مورد بحث اضافه  شود، تنها فرق میان آن دو، شرطى است كه درآیه سوره نساء مى

اهتداء كند و از آن كه به معناى است كه حكم مغفرت را تقیید مى“ ثم اهتدى،” شده، و آن قید

مؤمن عامل به اعمال صالح  آید: حكم مغفرت وقتى شامل حالاست بر مى به سوى طریق

 شود كه اعمال صالح را از طریقش انجام دهد، و از باب آن وارد شود.مى

داى تعالى قید و شرطى كه ایمان به خدا و عمل صالح را در تاثیر و در كالم خ

بینیم مگر همین قید كه شخص، به رسول هم ایمان قبولش نزد خدا مقید و مشروط كند نمى

داشته باشد، به این معنا كه تسلیم رسول باشد و او را در هر كار و امرى چه بزرگ و چه 

بگیرد، و راهى را كه او پیش پایش گذاشته سیر كوچك اطاعت كند و دین خود را از او 

نماید، و بدون هیچ استبداد او را پیروى كند، از خود بدعت درست نكند كه پیروى بدعت 

 پیروى خطوات شیطان است.

و كوتاه سخن اینكه والیت رسول بر مؤمنین در دین و دنیایشان قیدى است كه 

كرده، زیرا خداى تعالى والیت رسول را ایمان به خدا و عمل صالح را در تاثیرش مقید 

النبى ”  تشریع و اطاعتش را واجب فرموده، مردم باید از او اخذ كنند، و به او تاسى جویند:

 “اولى بالمؤمنین من انفسهم!

 262ص :    14سوره طه    المیزان ج :  82آیه                                 
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 ! بخشش و عذاب تنها در دست خداست

 

بَُهْم فَإِنَُّهْم ظِلُمونَ لَْیس لَك ِمَن األَْمِر شىْ ”  - ِ َما فى ٌء أَْو یَتُوب َعلَیِهْم أَْو یُعَذ ِ . َو َّللَّ

ُ َغفُورٌ  ب َمن یَشاُء  َو َّللاَّ ِحیمٌ  السَمَوِت َو َما فى األَْرِض  یَْغِفُر ِلَمن یَشاُء َو یُعَذ ِ  ،رَّ

ت، و به دست تو كارى نیست اگر  بخواهد اى پیغمبر! خدا را اختیار مطلق اس -

به لطف خود از آن كافران درگذرد و اگر بخواهد به جرم آن كه مردمى 

ستمگرند آنها را عذاب كند. هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است همه 

ملك خدا است هر كه را خواهد ببخشد و هر كه را خواهد عذاب كند، خدا 

 “ و مهربان است.  نسبت به خلق بسیار آمرزنده

 

توبه و یا عذاب به دست خدا است، براى این كه مالك هر چیزى او است پس او 

كند، و با این حال آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مىاست كه هر كس را بخواهد مى

    مغفرت و رحمتش بر عذاب و غضبش پیشى دارد، پس او غفور و رحیم است.

 12ص :    4عمران       المیزان ج :  سوره آل 129و  128آیه      

 

 مشمولین مغفرت و اجر كبیر
 

ْغِفَرةٌ َو أَْجٌر كبِیٌر،”  -  إِال الَِّذیَن صبُروا َو َعِملُوا الصِلَحِت أُولَئك لَُهم مَّ

مگر آنها كه در سایه ایمان راستین صبر و استقامت ورزیدند و عمل صالح  -

 “بزرگى است.انجام دادند كه براى آنها آمرزش و اجر 

در این آیه داللتى است بر اینكه صبر با عمل صالح، منفك از ایمان نیست، و 

 ممكن نیست فرد بى ایمان، صابر و داراى اعمال صالح باشد.

در این آیه به صابران صالح وعده مغفرت و اجر بزرگ داده و معلوم است كه 

ان هللا ال یغفر ان یشرك ” ه:شود، زیرا خود خداى تعالى فرمودمغفرت شامل مشركین نمى

 “به ! 

و باز به دلیل اینكه عین این وعده كه در این آیه آمده، یعنى وعده مغفرت و اجر 

و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة ” كبیر را در آیات زیر به مؤمنین داده و فرموده:

 “مغفرة و اجر كبیر.ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم ” و نیز فرموده:“ و اجر كبیر،

 235ص :    10سوره هود     المیزان ج : 11آیه 
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 به بندگانم بگو:  من غفور و رحیمم !
 

ِحیمُ ”  -  ،نَبْئ ِعبَاِدى أَنى أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

 َو أَنَّ َعذَابى ُهَو اْلعَذَاب األَِلیم، -

 

 بندگان مرا خبر ده كه بدرستى من از آمرزگار مهربانم، -

 “خبر ده كه عذاب من همانا عذابى دردناكست!و نیز  -

شود مطلق بندگان بطورى كه از سیاق آیات استفاده مى عبادىمقصود از كلمه 

، همه براى این هو العذاب... و در دومى فرمود:  انا الغفوراست. و اگر در اول  فرمود 

لیم بودن عذاب، است كه صفات مذكور در آیه را تاكید كند و بفهماند مغفرت و رحمت، و ا

توان با هیچ مقیاسى آنها اند، بطورى كه دیگر نمىبه آخرین درجه و نهایت حد خود رسیده

 گیرى نمود، و چیزى را با آنها قیاس كرد . را اندازه

آرى ، هیچ مغفرت و رحمتى نیست مگر اینكه ممكن است فرض شود كه مانعى 

گیرى بتواند آن را اندازه بگیرد، و یا ازهنگذارد آن مغفرت و رحمت به ما برسد، و یا اند

حدى برایش معین نماید. ولى خداى تعالى چنین نیست كه كسى بتواند جلو مغفرت او را 

 بگیرد و یا بدون مشیت او، امرى آن را تحدید نماید.

پس با اینحال دیگر جائز نیست كسى از مغفرت او مایوس و از روح و رحمتش 

توان این یاس و نومیدى را به مانعى كه جلو مغفرت خدا را بگیرد ناامید گردد، زیرا نمى

توجیه نمود، تنها چیزى كه مایه وحشت است و باید هم باشد ترس از خود خداى تعالى است 

 . 

ال تقنطوا من رحمة هللا ” همچنانكه بعد از آیه مربوط به مغفرت و رحمت كه دارد:

 “و انیبوا الى ربكم.” دنبالش فرموده:“ ر الرحیم،ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفو

و نیز كسى نیست كه عذاب او را سبك شمرده، یا احتمال دهد كه روزى خداى تعالى   

و هللا ” او ایمن شود، چون خدا غالب بر امر خویش است  نتواند عذاب كند و یا از مكر

 مردم زیانكار .تواند از مكر او ایمن شود مگر و كسى نمى“ غالب على امره،

 265ص :    12سوره حجر    المیزان ج : 50و49آیه                         

 

 بخشش عمل سوء ناشي از جهالت

 

ثُمَّ إِنَّ َربَّك ِللَِّذیَن َعِملُوا السوَء بَجَهلٍَة ثمَّ تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلك َو أَصلَُحوا إِنَّ َربَّك ”  -

ِحیمٌ ِمن بَْعِدَها لَغَفُوٌر   ،رَّ

آنگاه پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كرده و از پى آن  -
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 “. اند پروردگارت از پى آن آمرزگار و رحیم استتوبه نموده و به صالح آمده

جهل در اصل در مقابل علم بوده، لیكن جهالت در بسیارى از موارد، در معناى 

هر چند كه شخص بطور كلى خالى از علم نباشد، شود، عدم انكشاف تام واقع، استعمال مى

خالصه آن كسى را هم كه بطورى كه تكلیف بر او صحیح باشد علم دارد ولى واقع بطور 

شود با اینكه گویند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مىكامل برایش مكشوف نیست جاهل مى

كند، و عصیت وادارش مىداند حرام است و لیكن هواهاى نفسانى بر او غلبه نموده به ممى

گذارد كه در حقیقت به این مخالفت و عصیان و عواقب وخیم آن بیندیشد، بطورى كه نمى

شد، چنین كسى یافت هرگز مرتكب آنها نمىداد و بطور كامل بصیرت مىاش مىاگر اجازه

برایش  گویند با اینكه علم به حرام بودن آن كارها دارد، و لیكن حقیقت امررا هم جاهل مى

 پنهان است . 

مراد از جهالت در آیه مورد بحث همین معنا است، زیرا اگر به معناى اول یعنى 

سوء كه در آیه آمده حكم و یا موضوعش براى آنان مجهول بود  بود، و آن عملنادانى مى

 شد تا محتاج به توبه و آمرزش و رحمت باشند.دیگر ارتكاب آنها معصیت نمى

ه: ما در تحریم طیباتى كه بر بنى اسرائیل حرام كردیم، بر خداي تعالي فرمود

چون مرتكب معصیتها ایشان ظلم ننمودیم، بلكه خود آنان بودند كه به خویشتن ظلم كردند، 

اش تحریم حاللهایشان شد، و بعد نتیجه گشته و بر آنها اصرار ورزیدند، و این اصرار بر گناه

و خدا نسبت به كسانى كه از  روى همه باز استباب مغفرت و رحمت به از همه اینها، 

كنند تا آنجا كه دهند و سپس توبه نموده خود را اصالح مىروى جهالت عمل بد انجام مى

 شود، خدا نسبت به آنان آمرزگار و رحیم است.شان پاى بر جا مىتوبه

توبه البته شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصالح، و اگر 

شان معلوم شود و هویدا گردد كه راستى توبه را مقید به اصالح كرد براى این بود كه توبه

شان صرف صورت و حالى از معنا اند، و توبهاند، و جدا از راه خطا و گناه برگشتهكرده

 نبوده است.

 528ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  119آیه           

 

 استحقاقي نبودن آنآمرزش گناهان، و 
 

ینِ ”  -  ،َو الَِّذى أَطَمُع أَن یَْغِفَر لى َخِطیئَتى یَْوَم الد ِ

 “و كسى كه طمع دارم روز رستاخیز گناهم را بیامرزد. -

 

مساله آمرزش در قیامت را مثل سایر نعمتها به طور قطعى ذكر نكرد در این آیه 

میدوارم مرا بیامرزد، دلیلش این آمرزد بلكه گفت: و كسى كه او نگفت: و كسى كه مرا مى

مساله آمرزش به استحقاق نیست، تا اگر كسى خود را مستحق آن بداند قطع به آن است كه 
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و بطور كلى هیچ كس از خدا هیچ چیز طلبكار  بلكه فضلى است از ناحیه خداپیدا كند، 

نیست، بلكه چیزى كه هست این خداى سبحان است كه بر خود واجب كرده كه خلق را 

ولى بر خود واجب نكرده كه هر گنه كارى را هدایت كند و رزق دهد و بمیراند و زنده كند، 

 بیامرزد. 

و درباره مرگ  “فورب السماء واألرض انه لحق...،” درباره رزق فرموده:

الیه مرجعكم جمیعا ” و درباره احیاء بعد از مرگ فرموده:“ كل نفس ذائقة الموت،” فرموده:

ان هللا ” بلكه فرموده:“ آمرزد،همه شما را مى” ولى درباره مغفرت نفرموده:“ وعد هللا حقا،

 “ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء.

به خود نسبت خطا و گناه داده با  السالماهیم علیهدر جمله مورد بحث،حضرت ابر

اینكه آن جناب از گناه معصوم بود و این خود دلیل بر آن است كه مرادش از خطیئه، 

دارد و هر كس به حسب مخالفت اوامر مولوى الهى نبوده، چون خطیئه و گناه مراتبى 

” اند:ارد، همچنان كه فرمودهاى دخطیئه اى كه از عبودیت خدا دارد، در همان مرتبهمرتبه

خوبیهاى نیكان براى مقربین درگاه حق، بدى و گناه بشمار  -حسنات االبرار سیات المقربین

 وسل موآلهعلیههللاو به همین جهت است كه خداى تعالى به رسول گرامى خود صلى“ رود،مى

 “ واستغفرلذنبك! ” دهد:دستور مى

  

عبارت است از اینكه به خاطر  السالمعلیهخطیئه از مثل حضرت ابراهیم 

ضروریات زندگى از قبیل خواب و خوراك و آب و امثال آن نتواند در تمامى دقائق زندگى 

به یاد خدا باشد هر چند كه همین خواب و خوراك و سایر ضروریات زندگى اطاعتى است 

خداى تعالى تصریح  و چگونه ممكن است خطیئه غیر این معنا را داشته باشد؟ و حال آنكه

كرده به اینكه آن جناب مخلَص خداست و غیر خدا احدى از آن جناب سهم ندارد و شریك 

 “انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ! ” نیست و در این باره فرموده:

 398ص :    15سوره شعراء   المیزان ج :  82و81آیه         

 

 آمرزش برگشتگان از گناه
 

َ ل ِیَْجِزى  ” - ب اْلُمنَِفِقیَن إِن شاَء أَْو یَتُوب َعلَْیِهْم  إِنَّ َّللاَّ ُ الصِدقِیَن ِبِصْدقِِهْم َو یُعَذ ِ َّللاَّ

 ً ِحیما  ،كاَن َغفُوراً رَّ

تا خدا به صادقان، پاداش صدقشان را دهد و منافقان را اگر خواست عذاب كند ،  -

 “.  و یا بر آنان توبه كند ، كه خدا آمرزنده رحیم است

كند نكته لطیفى در این آیه از جهت اینكه غایت رفتار منافقین و مؤمنین را بیان مى

هست، و آن این است كه چه بسا ممكن است گناهان، مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه 

از آن جهت كه گناهند، بلكه از این جهت كه نفس آدمى را از ظلمت و شقاوت به جایى 

ت نفس شده، و در نتیجه نفس سرانجام شوم گناه را لمس نموده، كشانند، كه مایه وحشمى
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گردد، و با برگشتنش همه گناهان از او دور به سوى پروردگار خود برمى وشود متنبه مى

   .  آمرزدگردد، و او را مىشود، و معلوم است كه در چنین وقتى خدا هم به سوى او برمىمى

 435ص :    16سوره احزاب     المیزان ج :  23آیه                              

 

 

 مغفرت گناهان و اصالح عمل صاحبان قول سدید 

 

َ َو قُولُوا قَْوالً سِدیدا،”  -  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ َو َرسولَهُ  - فَقَْد فَاَز فَْوزاً یُصِلْح لَُكْم أَْعَملَكْم َو یَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم  َو َمن یُِطع َّللاَّ

 َعِظیماً،

 اید از خدا بترسید و سخن سنجیده بگویید،هان اى كسانى كه ایمان آورده -

تا خدا اعمالتان را به سودتان اصالح كند، و گناهانتان را برایتان بیامرزد، و  -

هر كس خدا و رسولش را اطاعت كند مسلما به رستگارى عظیمى رستگار شده 

 “است.

 

را نتیجه قول سدید دانسته، و فرموده: قول سدید  و مغفرت ذنوب اصالح اعمال 

بگویید، تا اعمالتان صالح گردد، و گناهانتان آمرزیده شود، و این بدان جهت است كه وقتى 

نفس آدمى عادت كرد به راستى، و به قول سدید، و به هیچ وجه آن را ترك نكرد، دیگر 

ا سخنى كه فساد از آن برخیزد از او شنیده زند، و سخن لغو، و یدروغ از او سر نمى

شود، و وقتى این صفت در نفس رسوخ یافت، بالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو نمى

شود و بالطبع از عمرى كه در گناهان دور گشته، در چنین وقتى اعمال انسان صالح مى

ن پشیمانى توبه گردد، و همیها پشیمان مىخورد، و از كردهمهلك صرف كرده، دریغ مى

 است. 

و وقتى توبه كرد، و خدا هم در مابقى عمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش 

فرمود، دیگر گناهان كوچك خیلى خطرى نیست، چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان 

آمرزیم، و در نتیجه مالزمت قول سدید انسان را هایتان را مىكبیره اجتناب كنید، ما صغیره

 شود. سوى صالح اعمال كشانیده، و به اذن خدا به آمرزش گناهان منتهى مى به

اى است جمیل به این جمله وعده“ و من یطع هللا و رسوله فقد فاز فوزا عظیما،” 

كسانى كه همه اعمال صالح را بجا آورند و از همه گناهان اجتناب كنند، چون فوز عظیم را 

 ست.مترتب بر طاعت خدا و رسول كرده ا

 524ص :    16سوره احزاب     المیزان ج :  71و  70آیه    
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 وعده صدق الهی در قبولی اعمال و بخشش گناهان
 

أُولَئك الَِّذیَن نَتَقَبَُّل َعنُهْم أَْحسَن َما َعِملُوا َو نَتََجاَوُز َعن سی ِئَاتِهْم فى أَصَحِب الَجنَِّة  ”  -

 یُوَعدُون،َوْعدَ الصْدِق الَِّذى كانُوا 

كنیم و از گناهان ایشان این گونه انسانهایند كه ما بهترین اعمالشان را قبول مى -

گذریم، و این وعده صدقى گذریم آنچنان كه از گناهان اهل بهشت درمىهم درمى

 “است كه از آغاز خلقت تا به امروز گوشزد انسانها شده است.

اطاعتهاى واجب و مستحب است، چون این طاعات “  أَْحسَن َما َعِملُوا” مراد از 

پذیرد، مؤید آن شود، اما مباحات هر چند هم داراى حسن باشد تقبل نمىاست كه پذیرفته مى

این است كه تقبل بهترین عمل را در مقابل بخشودگى گناهان قرار داده، پس كانه گفته شده 

ات و مستحبات، كه بهترین اعمال او اعمال انسان دو جور است، یا طاعات است، یعنى واجب

گذریم، و اما آن اعمالى كه كنیم، و یا گناهان است كه از آن درمىاست كه ما آن را قبول مى

 طاعت و حسنه نیست نه مقبول است و نه غیر مقبول.

این است كه: ما از گناهان آنان نیز در “ فى أصحاب الجنة،” منظور از عبارت 

 گذریم . شوند، درمىشود و اهل بهشت مىشان بخشوده مىجمله كسانى كه گناهان

شان یعنى خداوند با این كالم خود وعده“ وعد الصدق الذى كانوا یوعدون،” 

شدند، و یا در قیامت با اى صدق كه تاكنون به زبان انبیاء و رسل وعده داده مىدهد وعدهمى

     شود.شدند منجز مىاین تقبل و تجاوز آن وعده صدقى كه در دنیا داده مى

 310ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  16آیه     

 

 بخشش گناهان با پذیرش اسالم

 

ْن َعذَاٍب ”  - ن ذُنُوبِكْم َو یِجْرُكم م ِ ِ َو َءاِمنُوا بِِه یَْغِفْر لَكم م ِ یَقَْوَمنَا أَِجیبُوا دَاِعَى َّللاَّ

 ،أَِلیمٍ 

خدا را بپذیرید و به وى ایمان آورید تا اى قوم ما دعوت این داعى به سوى  -

 “خداوند گناهانتان را بیامرزد و از عذابى دردناك پناهتان دهد.

 

این منظور را مي رساند كه : ایمان “ من ذنوبكم،” ظاهرا كلمه ِمن در جمله 

 بیامرزد، -یعنى آن گناهانى كه قبل از ایمان داشتید -بیاورید تا خدا بعضى از گناهان شما را 

 “  ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف.” همچنان كه در جاى دیگر قرآن فرموده:

اند: مراد از این بعض، گناهانى است كه تنها جنبه حق هللا داشته باشد، بعضى گفته

بردار نیست . ولى این تفسیر شود، و توبهو اما آنچه جنبه حقوق الناس دارد بخشوده نمى

 كند.هان قبل از اسالم آوردن را محو مىصحیح نیست چون اسالم همه گنا

 330ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  31آیه 
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 مغفرت و اجر کبیر صاحبان خشیت از خدای نادیده

 

ْغِفَرةٌ َو أَْجٌر َكبِیر،”  -  إِنَّ الَِّذیَن یْخشْوَن َربَُّهم بِاْلغَْیِب لَُهم مَّ

برند و اند حساب مىرا ندیدهمحققا كسانى كه از پروردگار خود با اینكه او  -

 “نگرانى دارند آمرزش و اجرى كبیر دارند.

 

از اوصاف مؤمنین خصوص خشیت و ترس از خدا را آورد، چون مقام، مقام 

آن عذابى كه انذار و وعید بود، و اگر خشیت آنان را خشیت به غیب خواند، براى این است 

نه عذابى كه امروز با  غیب، ابى است در پردهترسند عذاند و از آن مىكه به آن ایمان آورده

 حواس خود آن را احساس كنند.

 593ص  19سوره ملك المیزان ج  12آیه                          

 

 مغفرت گناهان قبل از ورود به بهشت

 

ب ِكْم َو َجنٍَّة َعْرضَها السَمَوت َو األَْرض ”  - ن رَّ أُِعدَّت َو ساِرُعوا إِلى َمْغِفَرةٍ م ِ

 ،ِلْلُمتَِّقینَ 

بشتابید به سوى مغفرت پروردگار خود و به سوى بهشتى كه پهناى آن همه   -

 .“آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا براى پرهیزكاران است 

 

قرآن كریم در غالب موارد، مغفرت را در مقابل جنت قرار داده است، و این 

پاكان است پس كسى كه هنوز آلوده به قذارتهاى نیست مگر به خاطر اینكه بهشت خانه 

شود، مگر آنكه خداى تعالى با آمرزش خود گناهان و پلیدیهاى معاصى باشد داخل آن نمى

 قذارتهاى او را از بین برده و پاكش كند.

  27ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  133آیه    

 

 نیست!اصحاب پیامبر بودن شرط مغفرت و اجر عظیم 
 

ْغِفَرةً َو أَْجراً َعِظیَما،” ...  - ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ِمنُهم مَّ  َوَعدَ َّللاَّ

... خدا به كسانى كه ایمان آورده و از آن بین به كسانى كه اعمال صالح هم  -

 .“ كنند وعده مغفرت و اجرى عظیم داده مى
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مشروط به ایمان است و هم مشروط  مغفرت و اجر عظیم در حدوث و بقائش هم

وسل م بودند افرادى وآلهعلیه هللاپس اگر از كسانى كه با رسول خدا صلى است به عمل صالح.

اند اند، و مانند منافقین ایمانشان زبانى بوده، و توانستهبوده باشند كه در باطن ایمان نداشته

 مغفرت و اجر عظیم ندارند. نفاق خود را از دیگران پنهان بدارند، چنین كسانى 

وسل م بودند در آغاز ایمان وآلهعلیههللاو نیز اگر كسانى كه با رسول خدا صلى

  آوردند، ولى بعدا به شرك و كفر گرائیدند، آنان نیز مغفرت و اجر عظیم ندارند.

و واقعا  -ایمان آورد  وسل موآلهعلیههللاو نیز اگر كسى از اصحاب رسول خدا صلى

و به سوى كفر و شرك برنگشت، ولى عمل صالح هم نكرد، او نیز مغفرت  -هم ایمان آورد 

 و اجر عظیم ندارد . 

 448ص :    18سوره فتح  المیزان ج :  29آیه               

 

 

 آمرزش گناهان همحدود

 

ن ذُنُوبِكْم ...”  -  یَْغِفْر لَكم م ِ

 ....“ تا گناهانى از شما را بیامرزد  -

 

منظور از بعضى گناهان آن گناهانى است كه قبل از ایمان و در حال كفر مرتكب 

شدند، به خدا شرك ورزیدند، و گناهانى كوچكتر مرتكب شدند، و اما گناهانى كه از آن به 

شوند، منظور نیست، چون اند، و بعد از ایمان آوردن در آینده مرتكب مىبعد مرتكب نشده

نوز رخ نداده آمرزیده شود، و نیز معنا ندارد كه از حاال وعده معنا ندارد گناهانى كه ه

آمرزش آن را بدهد و بفرماید گناهان آینده شما و یا هر گناهى كه از شما محقق شود 

اى مستلزم آن است كه تكالیف الهى ملغى شود، چون وقتى آمرزد، چون چنین وعدهمى

 شود . تكالیف هم لغو مىمجازات در مقابل مخالفت آن تكالیف لغو شد، خود 

یا قومنا أجیبوا داعى هللا و امنوا ” فرماید:مؤید این معنا ظاهر آیه زیر است كه مى

و آیه زیر “ یدعوكم لیغفر لكم من ذنوبكم،” فرماید:و آیه زیر كه مى“ به یغفر لكم من ذنوبكم،

 “ قل للذین كفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف.” فرماید:كه مى

یا ایها الذین امنوا هل ادلكم على تجارة تنجیكم من عذاب الیم ” اما آیه شریفهو 

تؤمنون باهلل و رسوله و تجاهدون فى سبیل هللا باموالكم و انفسكم ذلكم خیر لكم ان كنتم 

كه ظاهرش آمرزش همه گناهان است، منافاتى “  تعلمون یغفر لكم ذنوبكم و یدخلكم جنات....

رد، براى اینكه مغفرت را در این آیه مترتب كرده بر استمرار ایمان و با آیات مذكور ندا

عمل صالح، و ادامه آن تا آخر عمر، پس این آیه هم شامل گناهانى كه هنوز واقع نشده 

اى نداده كه ایمان امروز گناهان آینده و یا به طور كلى گناهان را شود، و چنین وعدهنمى

درست به مقدار وسعت ایمان و عمل صالح است، و  آمرزد، نه، بلكه وسعت آمرزشمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                کتاب پنجاه و سوم: حسنات و سیئات – گناه و ثواب 133

 آمرزد . حاصلش این است كه ایمان تا آخر عمر، گناهان تا آخر عمر را مى

 40ص  20سوره نوح المیزان ج   4آیه         

 

 خوف از آخرت و امید به رحمت پروردگار

 

ْن ُهَو قَِنٌت َءانَاَء الَّْیِل ساِجداً َو قَائماً ”  - یْحذَُر االَِخَرةَ َو یَْرُجوا َرْحَمةَ َرب ِِه  قُْل َهْل أَمَّ

 ،یَستَِوى الَِّذیَن یَْعلَُموَن َو الَِّذیَن ال یَْعلَُموَن  إِنََّما یَتَذَكَُّر أُولُوا األَْلبَبِ 

آیا كسى كه در اوقات شب در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است و از  -

خبران ت پروردگار خویش است مانند از خدا بىترسد و امیدوار رحمآخرت مى

دانند یكسانند؟ هرگز ولى تنها دانند و آنها كه نمىاست؟ بگو آیا آنها كه مى

 “شوند كه داراى خرد باشند.كسانى متذكر مى

كلمه قنوت و قانت به معناى مالزم بودن با عبادت است، البته عبادت با خضوع. و 

یرجوا ” خوف و حذر از عذاب آخرت است، این جمله با جملة “  یْحذَُر االَِخَرةَ ” معناى 

 رسانند . مجموعا خوف از عذاب و رجاء رحمت را مى“ رحمة ربه،

و اگر عذاب را مقید به آخرت كرد، ولى رحمت را مقید به آن نكرد، بدین جهت 

 گیرد.است كه رحمت آخرت اى بسا دنیا را هم فرا مى

شوند كه یعنى از این تذكر تنها كسانى متذكر مى“ االلباب،انما یتذكر اولوا ” 

صاحبان عقلند. و مي فرماید:  اینكه گفتیم مساوى نیستند، علتش آن است كه اولى به حقایق 

شود، پس برابر نیستند، بلكه آنها كه علم دارند بر دیگران شود و دومى نمىامور متذكر مى

 رجحان دارند.

 370ص :    17میزان ج : سوره زمر    ال  9آیه 

 

 بحثي و اشكالي درباره بخشش گناه در دنیا
 

در روایات اسالمي، در تفسیر قمى است كه پدرم از ابن ابى عمیر، از منصور بن 

السالم برایم حدیث كرد كه یونس، از ابى حمزه، از اصبغ بن نباته، از امیر المؤمنین علیه

گویم كه بر هر مسلمانى سزاوار برایتان حدیثى مى فرمود: منگفت از آن جناب شنیدم كه مى

 است آن را حفظ كند.

این دنیا عقاب  آنگاه رو كرد به ما و فرمود: خداى تعالى هیچ بنده مؤمنى را در

تر و جوادتر و گذرد، چون خداى تعالى حكیمكند، مگر آنكه از عقوبتش در آخرت مىنمى

 دنیایى كسى را از سر بگیرد. بزرگوارتر از آن است كه در قیامت عقوبت

شود كه خداى عز و جل مؤمن را به بالیى در بدنش و یا مالش آنگاه فرمود گاه مى

و ما اصابكم ” كند، آنگاه این آیه را تالوت فرمود:اش مبتال مىو یا فرزندانش و یا خانواده
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ك پاشید. ) این و سپس با دستش سه بار خا“ من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر،

 عمل در عرب كنایه است از كثرت.(

 

هللا روایت شده كه از رسول خدا صلى السالمدر مجمع البیان از على علیه

 نقل كرده كه فرمود: وسل موآلهعلیه

بهترین آیه كتاب خدا این آیه است یا على هیچ خدشه و خراشى از چوبى بر بدن  

شود، مگر به خاطر گناه، و آنچه خدا در دنیا وارد نمىاى بپا آید و هیچ ضربهوارد نمى

كند، چون خدا بزرگتر از آن است كه به بخشیده خود بخشد دیگر در آخرت عقاب نمىمى

كند، فرستد دیگر در آخرت عقوبت نمىبرگردد، و آنچه را هم كه در دنیا عقوبتش را مى

 ك گناه دو بار عقوبت كند.اش را به خاطر یتر از آن است كه بندهچون خدا عادل

اى از صاحبان كتب حدیث از على مؤلف : این روایت را درالمنثور هم از عده

روایت كرده است. و از فحواى آن استفاده  وسل موآلهعلیههللا، از رسول خدا صلىالسالمعلیه

ه ایشان خاص به مؤمنین است، و خطاب در آن نیز ب“ و ما اصابكم،” شود كه آیه شریفهمى

آمرزد، و دیگر در برزخ و قیامت است، و مفادش این است كه خدا گناهان همه ایشان را مى

كند: یكى آنهایى كه با بینند، چون آیه شریفه گناهان را منحصر در دو قسم مىعذاب نمى

 شوند . شوند، و یكى هم آنهایى كه بخشوده مىرساندن مصیبت مؤاخذه مى

اى است كه بعد از مؤاخذه با مصائب، دیگر مؤاخذه و روایت هم مفادش این

اى نخواهد بود، به همین جهت مساله از چند جهت نیست، و بعد از عفو هم دیگر مؤاخذه

 گیرد:مورد اشكال قرار مى

آید كه به عمومیتش مؤمن از این جهت كه ما در سابق گفتیم از سیاق آیه برمى اول

 شود.و كافر را شامل مى

هت اینكه معارض با روایات بسیار زیادى است كه شاید به حد تواتر از ج دوم

 بینند.گویند: بعضى از مؤمنین در قبر و یا در آخرت عذاب مىمعنوى برسد، روایاتى كه مى

از جهت اینكه این روایت با ظاهر آیاتى كه داللت دارد بر اینكه موطن و  سوم

و لو یؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك ” د آیهمحل جزاى اعمال آخرت است مخالفت دارد، مانن

علیها من دابة، و لكن یؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم ال یستاخرون ساعة و ال 

دهد، چون ظاهر این آیه این است كه خداى تعالى جزاى اعمال را در دنیا نمى“ یستقدمون،

اندازد تا مدتى معین، همین یر مىماند، بلكه آن را تاخاى روى زمین نمىو گر نه هیچ جنبده

 اندازد . كه آن مدت فرا رسید دیگر حتى یك ساعت هم جلو و عقبش نمى

اى و همچنین آیات دیگرى كه داللت دارد بر اینكه هر معصیت و مظلمه

شود، و روز بازخواست از آن بعد از مرگ و در قیامت است، مگر آنكه بازخواست مى

باشد، و یا با عمل نیكى آن را از بین برده باشد و یا در قیامت  صاحبش در دنیا توبه كرده

 شفاعتى مشمول حالش گردد، و امثال اینها . 

و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ”عالوه بر اینكه آیه مورد بحث، یعنى آیه 
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هاى وارده جزاى اعمال است، و نه نه داللت دارد بر اینكه مصیبت“ ایدیكم و یعفوا عن كثیر

بر این كه عفو از بسیارى از گناهان ابطال جزاء در آنها است، بلكه تنها داللت دارد بر این 

كند، و در كه مصائب، آثار دنیوى گناهان است كه در بعضى گناهان در دنیا بروز مى

 نماید . كند، و خدا از بروزش جلوگیرى مىبعضى گناهان بروز نمى

را اگر قابل حمل باشد حمل كرد به اینكه  پس به خاطر این اشكالها باید روایت

 خواهد در مردم ایجاد حسن ظن به خداى تعالى كند.مى

 102ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  30آیه 

 
 

 آثار دنیوی شرك و كفر غیرقابل مغفرت
 

َ ال یَْغِفُر أَن یُشَرك بِِه َو یَْغِفُر َما دُوَن ذَِلك ِلَمن یَشاُء  ”  - ِ إِنَّ َّللاَّ َو َمن یُشِرك بِاَّللَّ

 فَقَِد اْفتَرى إِثْماً َعِظیماً،

بخشد و گناهان كوچكتر از آن را از چون خدا شرك ورزیدن به خود را نمى  -

آمرزد، و كسى كه به خدا شرك بورزد گناهى عظیم را هر كس بخواهد مى

 “باب كرده است! 

 

اید، و یاوردنتان مشرك شدهمي فرماید: اگر به قرآن ایمان نیاورید، با این ایمان ن

گیرد، آمرزد این كه به وى شرك بورزند، در نتیجه غضب و عقوبت او شما را مىخدا نمى

 كند.كنید، و یا لعنتتان مىكند، و رو به سوى قهقرا مىوجوه شما را طمس مى

پس نتیجه عدم مغفرت همین است كه آثار دنیوى شرك ظاهر گردد، و طمس و 

  لعن محقق شود .

تواند فرق مضمون این آیه، و مضمون آیه زیر باشد كه و همین معنا است كه مى

ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و من یشرك باهلل فقد ” فرماید:مى

 “ضل ضالال بعیدا.

كند، ولى آیه باال به آثار چون آیه مورد بحث به آثار سوء دنیوى شرك تهدید مى

 نماید.آن تهدید مى اخروى

و چون خداى عز و جل عزیز و حكیم است، و هیچ كار او جزافى و بى حكمت 

 نیست، بناچار نیامرزیدن مشرك و آمرزیدن سایر گناهان او باید طبق حكمت باشد.

آمرزد، این است كه عالم خلقت كه سراپایش اما حكمت این كه شرك را نمى

ربوبیت خداى تعالى است، همچنان كه خود خداى  رحمت خدا است، اساسش عبودیت خلق و

و معلوم است كه با شرك دیگر “ و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون،” تعالى فرمود:

 عبودیتى نیست.

آمرزد از دو راه و و اما اینكه سایر گناهان و نافرمانیهاى كمتر از شرك را مى
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منزلت شفاعت را قرار داده است ، از وسیله است، یكى شفاعت كسانى كه خداوند براى آنها 

 انبیا و اولیا و مالئكه . 

دیگر به واسطه اعمال صالحه خود افراد گناهكار، چون اعمال صالحه گناهان را 

 كند.عفو مى

و شفاعت شفیعان نیز براى این است كه همانطور كه در دنیا واسطه به كمال 

رسیدن بندگان بودند در آخرت نیز واسطه باشند همچنانكه خودش فرموده كه شفاعت آنان 

اهل المعروف فى ” فرمود: وسل موآله علیه هللاو در حدیثى رسول خدا صلىپذیرد، را مى

كسانى كه در دنیا واسطه در خیر و بركت بودند، در  -الخرة الدنیا هم اهل المعروف فى ا

 “ كنند.آخرت نیز دستگیرى از گنهكاران را به آنان واگذار مى

: آیه شریفه متعرض آن نشده، چون مورد مساعد نبود، مورد آیه شرك توبهو اما 

ه اختصاص به و عدم ایمان بود و با حفظ عدم ایمان، توبه معنا ندارد، عالوه بر این كه توب

شود، چه شرك و چه غیر یك گناه و دو گناه ندارد، آدمى از هر گناهى توبه كند آمرزیده مى

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة ” شرك چون خداى تعالى فرموده:

 “هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم ، و انیبوا الى ربكم . 

دانیم كه شود، زیرا مىدر آیه، معنایى است كه شامل كفر نیز مى شركراد از و م

شود، هر چند كه از آمرزد، پس آیه شامل او نیز مىخداى تعالى به هیچ وجه كفر را نمى

بر او صادق نباشد، البته این در صورتى است كه اصطالح “ شرك” نظر نامگذارى كلمه

هر چند كه كفرشان به قرآن و به  نامد،كتاب را مشرك نمىاهل قرآن را در نظر بگیریم، كه 

اند، آورده در واقع شركى است كه به خدا ورزیده وسل موآله علیههللادینى كه رسول خدا صلى

شود، زیرا وقتى اهل كتاب به قرآن كه مصدق و گرنه خود كلمه شرك شامل آنان نیز مى

اند و آن چه در دست دارند را ) به خدا كفر ورزیده تورات و انجیل آنان است، ایمان نیاورند

 السالماند، چون كسى كه به موسى علیهرا،( شریك خداى تعالى گرفته السالممثال موسى علیه

كفر بورزد موسى را شریك خدا گرفته است، و شاید  السالمایمان آورده اگر به عیسى علیه

ان هللا ال یغفر ” ه او شرك بورزند، و نفرمود:به اینكه ب -أن یشرك” در این كه فرمود: 

 همین نكته منظور بوده است . “ المشركین، –و یا  -المشرك 

 

كند كه تمامى گنهكاران گناهشان آمرزیده عالوه بر این كه حكمت هم اقتضا مى

را نیاورد، و قرار باشد كه “ از هر كس كه بخواهد،”  نشود ، چون اگر خداى تعالى جمله:

هاى الهى و تشریع دین و تربیت الهیه كاران آمرزیده شود، امر و نهىگناهان و همه گنههمه 

فهمیم كه باید از هر چند بار گناه كردن بعضى از شود، و از اینجا مىبه كلى لغو و باطل مى

افرادش آمرزیده نشود، تا نهى از آن، لغو نشود ، و این مطلب با عمومیتى كه در آیات راجع 

باب مغفرت است منافات ندارد، براى این كه در آیه مورد بحث سخن از وقوع آمرزش به اس

است، و در آن آیات، سخن از وعده است، كه صحیح است بطور مطلق بیان شود، و اما در 

زند كه به جایى كه سخن از وقوع آمرزش است، با اینكه بعضى از گناهان از كسانى سر مى
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شود یا براى این كه مرتكب مشرك است، و یا به علت دیگر نمىشود، هیچ وجه آمرزیده نمى

 بیان را مطلق آورد.

شود كه خداى تعالى شرك را از هیچ كافر و مشركى بنا بر این معناى آیه چنین مى  

تر از شرك است، به وسیله شفاعت شفیعان از بندگانش آمرزد، و سایر گناهانى كه پاییننمى

آمرزد، و خود او در این آمرزش مقهور و محكوم به این نیست مى و یا به وسیله عمل صالح

كه هر گناهى از انواع گناهان معمول را از هر گناه كارى بیامرزد، بلكه هر جا حكمتش 

 آمرزد.آمرزد، و هر جا نكرد نمىاقتضا كرد مى

آیه شریفه در ضمن آیات مربوط به كفار واقع شده، كه متعرض حال اهل كتاب 

  است.

 “و كفى به اثما مبینا ! ”  -

یعنى اگر در تزكیه و خودستایى جز به خدا افترا بستن، هیچ گناه دیگرى نبود، 

همین یكى كافى است در گناه بودنش گناهى روشن، و اگر از این گناه تعبیر به اثم كرد، با 

بیاورد،  این كه ممكن بود به كلماتى دیگر از قبیل معصیت و ذنب و خطا و امثال آن تعبیر

براى این بود كه رعایت مناسبت با مورد یعنى شرك ورزیدن به خدا شده باشد، چون كلمه) 

دارد، و رسیدن اثم ( به معناى آن فعل زشتى است كه انسان را از رسیدن به خیرات باز مى

سازد، و شرك به خدا چنین گناهى است، چون از نزول رحمت خیرات را كند و دور مى

شود هم چنان كه در كند، و از این جهت كه كفر نیز هست مانع از مغفرت مىجلوگیرى مى

آمرزد این گناه را كه به وى شرك بورزند، و اما گناهان ما دون آن آیه قبل فرمود: خدا نمى

 .آمرزدرا از هر كس كه بخواهد مى

و بعد از این جمله فرمود: و كسى كه به خدا شرك بورزد اثمى عظیم را به خدا 

  افترا بسته است.

  588ص :    4سوره نساء    المیزان ج :  48آیه        

 

 مغفرت مستلزم خالصی از عذاب نیست!

 

 ،الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا َءاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو قِنَا َعذَاب النَّار»  -

 ،اْلُمنِفِقیَن َو اْلُمستَْغِفِریَن بِاألَسَحارِ الصبِریَن َو الصِدقِیَن َو اْلقَنِِتیَن َو  -

 

گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهانمان را بیامرز و بندگانى كه مى -

 !از عذاب آتش محفوظمان بدار

استغفار كنندگان  دار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر وبندگانى كه خویشتن -

 .« در سحرگاهانند 

گویند: كند كه مىو ایشان را اینطور توصیف مى توصیف متقین استاین آیه شریفه 

كه پرورش دهنده  از او و و در این كلمه با ذكر ربوبیت خدا اظهار عبودیت نموده َربَّنَا
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 ...!خواهند به حالشان رحم كند، و حاجتشان را برآورد اننا آمناایشان است مى

و امنوا به  »اى كه به بندگانش داده كهوعدهمنظورشان این است كه از خدا بخواهند 

 .در حق آنان منجز و عملى سازد «،به وى ایمان آورید تا شما را بیامرزد - یغفر لكم

فاغفر لنا »    آید، و آن این است كه، چرا بعد از جمله:در اینجا سؤالى پیش مى

بعد از مغفرت دیگر آتشى را اضافه كردند؟ با اینكه « ،و قنا عذاب النار» جمله:  «،ذنوبنا

  ماند؟نمىباقی 

 به این معنا كهمغفرت مستلزم تخلص از عذاب نیست جواب این است كه: خیر، 

كه به هر یك از بـندگانش  نگهدارى از عذاب آتش هم فضلى جداگانه از ناحیه خدا است،

 .كندو یا به نعیم بهشت متنعم مى دهدبخواهد مى

كند، تا خدا به براى اینكه ایمان به خدا و اطاعت از او، بنده را طلبكار از خدا نمى

عنوان پرداخت حق، او را از عذاب آتش پناه دهد، و یا به نعمت بهشت برساند، زیرا ایمان 

اش داده، و بلكه بزرگترین نعمت او هائى است كه خدا به بندهو اطاعت هم یكى از نعمت

ناحیه خودش چیزى را مالك نیست، و حقى بر خدا ندارد، مگر آن حقى را  است، و بنده از

كه خود خدا به عهده خود گرفته، و یكى از آن حقوق همین است كه اگر ایمان آوردند، ایشان 

 را بیامرزد، و یكى دیگر اینكه از عذاب محفوظشان بدارد، همچنان كه فرموده: 

 « !یجركم من عذاب الیم و امنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و »  -

و چه بسا از بعضى از آیات استفاده شود كه نگهدارى از عذاب آتش، همان مغفرت 

هل ادلكم على تجارة تنجیكم من عذاب الیم، تؤمنون  »:و جنت باشد، نه چیز دیگر، مانند آیه

تعلمون،  باهلل و رسوله، و تجاهدون فى سبیل هللا، باموالكم و انفسكم ذلكم خیر لكم ان كنتم

یغفر لكم ذنوبكم، و یدخلكم جنات تجرى من تحتها االنهار، و مساكن طیبة فى جنات 

  ...!«عدن
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