
 

 

 

 

 

 

 

 توبه
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛یا ایها اّلذین آمنوا توبوا اّلی اهلل توبة نصوحاً

 .ای خالص اید به سوی خدا توبه کنید توبه ای کسانی که ایمان آورده

 شناسی مفهوم

طوری که هر  و نوعی پشيمانی از گناه است؛ به 3بازگشت از گناه 5، به معنای رجوع،«توبه»

 7.ای توبه نيست ای پشيمانی است، ولی هر پشيمانی توبه

گاه تحقّق  توبة نصوح، آن. ، از مادّة نصح در اصل به معنای خيرخواهی خالصانه است«نصوح»
 . ديگر جمع شوند بودن با يك مبودن و محك خالصيابد که  می

 تفسیر توبه نصوح

در تفسيرِ توبة نصوح بيش از بيست نظر وجود دارد، ولی همة آنها در حقيقت يكی است و آن 

و در اصطالح اخالق، توبه و بازگشت به خدا به خالی ساختن دل از  0.توبة خالص و کامل است

حاصل آن ترك معاصی در حال و عزم بر تعالی است و  قصد گناه و برگشت به درگاه الهی حق

 6.ترك آنها در آينده و تالفی تقصيرات گذشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2حریم، ت.  

 .23 ، ص  ، ج مقاییس اللّغهابن فارس، . 8

 .1882، ص 5، ج لغت نامهو دهخدا،  38 ، ص  ، ج صحاح اللّغهجوهری، . 4

 .422، ص كلّیاتابوالبقاء، . 3

 . 82و  822، ص 83، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 5

 . 12، ص معراج السعادهنراقی، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 971 / توبه: فضائل اخالقی

توبه اگر به بنده نسبت داده شود، به معنای بازگشت از گناه و پشيمانی بر آن است، ولی اگر 
امّا به طريق استعال و استيال و در واقع به به خدا نسبت داده شود، به معنای رجوع خداوند است، 

 1.عنای رحمت، عطوفت و مغفرت خداوندی استم

 های آیه پیام

در اين آيه، راه  (قوا أنفّسکم)در آيات پيش فرمان داد که خود را از آتش دوزخ حفظ کنيد . 1

 .گويد آن را که توبة واقعی است می

 .(یا أیّها اّلذین آمنوا توبوا)زند که بايد توبه کند  گاهی از مؤمن، گناه سر می. 3

 .(توبة نصوحاً)بايد خالصانه و صادقانه باشد نه لقلقة زبان  توبه. 9

 .(توبة نصوحاً)ای ارزش ندارد  هر توبه. 0

 (....توبوا إّلی اهلل)توبه زمان و مكان خاصّی ندارد . 5

 (.عّسی ربّکم)برای تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهی اميدوار کرد . 0

 .(...عّسی ربّکم أن یکفر)است پذيرش توبه، از شئون ربوبيّت . 7

یدخلکم )و تأمين آينده  (یکفّر عنکم سيّئاتکم)نتيجة توبه دو چيز است؛ محو گذشته . 9

 5.(جنّات

 شرایط توبه

ترك . 9استغفار زبانی؛ . 3پشيمانی قلبی؛ . 1توبة نصوح دارای چهار شرط است؛ : اند گفته

 3.تصميم بر ترك در آينده. 0گناه؛ 

و از کارهای زشت گذشته و عدم تكرار آن در آينده، شرط حقيقی توبه است؛  اصالً پشيمانی
ای را همة فرق اسالمی  چنين توبه: اند سورة بقره، برخی مفسّران گفته 97چنانچه در ذيل آية 

ای کمتر از اين، محلّ اختالف است که آيا مقبول و  دانند و امّا توبه موجب سقوط عقاب می

 7ردد يا خير؟گ موجب سقوط عقاب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .322، ص  ، ج التحقیّقمصطفوی، .  

 .43 ، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .822، ص 83، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 4

 . 82، ص  ، ج مجمع البیانطبرسی، . 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    981

 ارزش توبه

که  به تصريح آيات قرآن و اجماع جميع امّت، توبه کردن از همة گناهان واجب است؛ چنان

 5.و اخبار فراوانی نيز بر وجوب توبه داللت دارند 1خداوند در قرآن به آن دستور داد

از  که اگر رسيدن به سعادت و نجاتعقل سليم و طبع مستقيم انسان نيز بيانگر آن است 
مانع سعادت، همان مالقات پروردگار و . شقاوت، موقوف بر چيزی باشد، تحصيل آن الزم است

بودن توبه، جای ترديدی  در ضرورت و همگانی 3.آن، گناه و راه چارة آن، توبه از گناهان است

 7.کرد که حضرتش روزی صد بار به درگاه خداوند توبه میآيد  از کالم نبوی به دست می. نيست

باز کردن در توبه به روی بندگان، لطف . تشويق همگان به توبه است ن کالم پيامبراي

خداوند آمرزنده است مگر »: فرمود پيامبر. خداوند و پذيرفتن توبة آنان، لطف مضاعف است

 0.«گريزد رمد و می که شتر از صاحب خود می کسی را که از اطاعت او بگريزد، همچنان

توبة  شود که رو آوردن بنده به توبه، يك توفيق الهی است؛ يعنی میاز برخی آيات استفاده 
توبه )گردد  صورت که در مرحلة نخست خدا به بنده برمی بنده، ميان دو توبه خداوند است؛ بدين

گاه  آن. کند سپس بنده به خدا توجّه کرده، توبه می. دهد ، به او ترحّم کرده، توفيق توبه می(کند می

 6.دهد پذيرد و او را مورد مغفرت و بخشش خود قرار می توبة او را میگردد و  به او برمیخدا 

 از دیدگاه قرآن و روایاتآثار توبه 

 1اجابت دعا، 2دخول در بهشت، 7ها، در کالم وحی به آثار توبه چون تبديل گناهان به خوبی

 .تصريح شده است 15و امداد الهی 11ای برای استغفار زمينه 11ارزش آفرينی،

                                                                                                                   
در بخش آثار توبه از دیدگاه قرآن و ( 2تحریم، )نمونة آیات مربوط به توبه و مشابه آیة آغازین بحث : یادآوری

 .روایات ذكر شده است
 .1؛ تحریم،  4نور، .  

 .342ـ  342، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 .124، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .1 2 ، ص كنز العمّالفاضل، . 3

 .1 341، ص همان. 5

 .2  توبه، . 1

 .12فرقان، . 1

 .12مریم، . 2

 .22ـ  21انبیا، . 2

 .5تحریم، . 2 

 .12غافر، .   

 .31 ـ  31 نساء، . 8 



 

 

 

 

 

 
 

 989 / توبه: فضائل اخالقی

، شباهت پيدا کردن (ها از گناهان و کوتاهی) 1ها ، پوشانيده شدن گذشتهدر کالم پيامبرو 

 5.کار به کسی که گناه نكرده است توبه

اش، خداوند او را بخشيد؛ چرا که  کار همين اميد و نشاط و آرامش بس که با توبه برای توبه

به . ر چيز ديگر محرومش نكردندبه هر کس چهار چيز دادند از چها»: در حديثی فرمود پيامبر

خداوند از توبة بنده » 3.«بهره نماند جويی داده شد و توبه کرد، از مغفرت الهی بی کسی که آمرزش

آورد و يا  بيشتر از شادی زن نازايی است که بچّه می( حتّی)شود؛ شادی خداوند  شاد می

 7.«يابد شدة خود را می ای که گم کرده گم

به راستی خدا »: خواهی آمده است در مورد توبه و آمرزش ه علیب در سفارش پيامبر
مرا بيامرز که کسی جز تو گناه را ! پروردگارا: اش خوش آيد هنگامی که بگويد را از بنده

ای نيست؛  اين بندة من دانسته است که جز من آمرزنده: گويد خداوند به فرشتگان می. بخشد نمی

 0.«دماينك گواه باشيد که او را آمرزي

 اقسام توبه

برای گناه پنهانی، توبة پنهانی ( که چنان. )ای است برای هر گناهی توبه در ديدگاه پيامبر

در . زيرا گناه، گاهی مربوط به حق اهلل است و گاهی حقّ الناس 6و برای گناه آشكار، توبة آشكار؛

پشيمانی و تصميم بر اش همان  خواری که توبه قسم يكم يا تالفی آن واجب نيست مانند مشروب
در اين قسم، افزون بر پشيمانی و  .ترك است و يا تالفی آن شرعاً الزم است چون نماز و روزه

 .جا آورد تصميم بر ترك آن عمل، قضای آن را بايد به
و اگر حقّ الناس باشد، افزون بر پشيمانی، حسرت و اندوه و تصميم بر ترك آن، اگر مالی را 

کند، حتّی اگر مال ندارد بايد از صاحب آن حالليّت بطلبد و اگر آبرويی را  تلف کرده بايد جبران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4121 ، 82 ، ص 8 ، ج مستدرک الوسائلنوری، )« قبلها التوبة تجّب ما»: قال رسول اهلل.  

 (.13 2 ، ص كنز العمّالفاضل، )« التائب من الذنب كمن الذنب له»: قال رسول اهلل. 8
 .11، ص تحف العقولحرّانی، . 4

كنز فاضل، ) «كیّد أفرح بتوبة عبده من العقیم الوالد ومن الضالّ الواجد ومن الظّمان الوارد»: قال رسول اهلل. 3
 (.15 2 ، ص العمّال

 .85، ص تحف العقولحرّانی، . 5

 .48و  81 ، ص 11، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    981

برده باشد، بايد استغفار کند؛ هم برای خود و هم برای کسی که آبرويش را ريخته، آن هم اگر 
ممكن شد پس از کسب رضايتش و اگر نشد با تضرّع و زاری و انابه به درگاه خدا و پرداخت 

پيداست همة اين مراحل،  که از کالم پيامبر نحوی جبران نمايد؛ چنانصدقات و انفاقات به 

 پيامبر. ترين اقسام توبه است که توبة نصوح از حقيقی چنان. زير مجموعة کالم نبوی است
توبة نصوح، پشيمانی از گناهی است که مرتكب شده و آمرزش خواستن از خدا و »: تصريح فرمود

 1.«ديگر بدان بازنگردد که اين

 مراتب توبه

ها را تدارك  ماند و فرو گذاشته کند و بر آن باقی می کننده يا از همة گناهان توبه می توبه

و مؤمنان به آن  5توبة نصوح است که در کالم الهی به آن تصريح شدهای،  توبهکند؛ چنين  می

يا توبه از  3.ها و ورود به بهشت است و دارای آثاری چون تبديل گناهان به نيكی اند امر شده

کار از همة گناهان خالی نيست و غفلتاً و سهواً مرتكب گناه  گناهان کبيره است، ولی شخص گناه
اين شخص صاحب . شود میکند و پشيمان  شود، ولی در اقدام به گناه، خود را سرزنش می می

و  7ستيكوتعالی وعدة ن و برای او از جانب حق. نفس لوّامه است که خيرش بر شرّش ترجيح دارد

افتند و بسيار  اند که بسيار به فتنه می به آن اشاره دارد که بهترين شما کسانی سخن پيامبر
مؤمن مانند خوشة گندم است؛ گاهی متمايل و کج »: کنند يا در جای ديگری فرمود توبه می

ی که مؤمن از گناه»شود که  و نيز از کالم آن حضرت استفاده می« گردد شود و گاهی باز می می

نمازهای »شود که  علّت آن هم از کالم پيامبر استفاده می 0«زند ناگزير است گاه گاه از او سر می

پوشاند به شرطی که از  گانه و نماز جمعه کردارهای زشت را در طول هفته تا جمعة ديگر می پنج

 6.«گناهان کبيره اجتناب نمايند

هوت در برخی از گناهان بر او غلبه سپس شکند و  دستة سوم، توبة کسی است که توبه می
کند و از دفع شهوت هم ناتوان است و عمدی به آن دست ميآزد، ولی در عين حال، در  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2428 ، ص كنز العمّالفاضل، .  

 .2تحریم، . 8

 .2تحریم، . 4

 .48نجم، . 3

 .2  ، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 5

 . 1، ص 8، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1
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اميد به نجات چنين شخصی به  1.نمايد و صاحب نفس مسوّله است اطاعت خداوند مواظبت می

 .واسطة اطاعات و بندگی اوست
پردازد، توبه را هم  و عمدی به گناهان مید شكن دستة چهارم، توبة کسی است که توبه می

چنين شخصی . خورد و پشيمان نيست و نفس او امّاره شده است کند، تأسّف هم نمی فراموش می
ها و سرانجام  گونه بميرد بر توحيد و سرانجام نيك، يا غلبه گناهان بر نيكی بستگی دارد که چه

 5بد؟

همة اقشار الزم است؛ هم عوام، هم  نظر به همين مراتب است که ضرورت توبه برای

 3.«کنم آيد، پس روزی هفتاد بار استغفار می گاهی در دلم کدورتی می»: فرمود پيامبر. خواص

 زمان توبه

از . ترين زمان توبه، توبة فوری پس از گناه است؛ يعنی زمانی که انسان زنده است مناسب

يك سال پيش از مردنش توبه کند هر کس »شود که  میاستفاده  های پيامبر برخی خطبه
شود، بلكه يك ماه، بلكه يك روز، بلكه يك ساعت، بلكه پيش از مرگش؛  اش پذيرفته می توبه

 7.«اش قبول است رسد اگر توبه کند توبه و انابه گاه که نفس به حلق می آن

پذيرد، پيش  می اش را بة بندهاند که البتّه خدا بازگشت و تو که به اين امر دستور نيز داده چنان
که بميريد به سوی پروردگارتان بازگشته و  پيش از آن. که نفس در چمبره گير نكرده باشد از آن

 0.توبه نماييد

از اين رو، . نها داده استاين لطف خدا به بندگان است که برای توبه فرصت کافی به آ

کار شب تا به صبح، و  هتعبيری دارد که خدای عزّوجلّ دستش را برای پذيرش توبة گن پيامبر
يعنی تا روز قيامت اين )دارد تا آفتاب از مغربش طلوع کند  کار روز تا شب باز نگاه می برای گنه

 6(.لطف الهی ادامه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24 توبه، .  

 .   ، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 8

 . 1 2 ، ص كنز العمّالفاضل، . 4

 .41، ص 1، ج احیاء العلومغزالی، . 3

 .2 ، ص 1، ج بحاراالنوارمجلسی، . 5

 .83، ص 1، ج احیاء العلومغزالی، . 1
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 در کالمی از پيامبر. در توبه نبايد تأخير کرد؛ زيرا انسان به زمان مرگ خويش آگاه نيست
گناه را پيش مينداز و توبه را به تأخير »است که به ابن مسعود که جنبة سفارش دارد آمده 

 1.«ميفكن، بلكه توبه را پيش افكن و گناه را تأخير انداز

 :فرمايد زيرا خداوند متعال در کتابش می

  ؛مامهأنّسان ّليفجر بّل یرید اإل

 .انسان خواهان آن است که پیشاپیش بدکرداری کند

توبه اثربخش است و اين مطلب از آيات به هرحال تا مرگ نرسيده و يقين به مرگ نكرده 
 .قابل برداشت است

  .حدهم اّلموتأذا حضر إوّليّست اّلتوبه ّللذین یعملون اّلّسيئات حتی 

  . ...اآلن وقد عصيت قبّل... قال امنت

 کننده توبههای توبه و  نشانه

ی اخالص عمل برا. 1: گر حقيقی است از ديدگاه نبوی چهار نشانه بيانگر توبة نصوح و توبه

 0.شوق و آزمندی به نيكی. 0بندی به حق؛  پای. 9فرو گذاشتن باطل؛ . 3خدا؛ 

( پس بايد) 6.«توبه نكرده استگذار آشكار نشود  اگر نشانة توبه در توبه»: حضرتش معتقد بود

اعاده کند، ميان مردم فروتنی نمايد، خود را از ( ی نخوانده را)کاران را خشنود سازد، نمازها  طلب

 7.دور دارد، و با روزه گرفتن، گردن خود را نزار سازد های نفسانی به خواهش شهوات و

ای توبه کند و دشمنانش را راضی نگرداند، بر عبادت  چون بنده» :در حديثی ديگر فرمود
ها  بدها را ترك کند و خوب)ستانش را عوض نكند خويش نيفزايد، لباس خويش را تغيير ندهد، دو

خواب و متكّايش را عوض ننمايد، اخالق  لّ نشستن خود را تغيير ندهد، رخت، مح(را انتخاب نمايد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ، 23 ، ص 11، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .5قیامت، . 8

 .2 نساء، . 4

 . 2ـ  22یونس، . 3

 .82، ص تحف العقولحرّانی، . 5

 .45، ص 1، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1

 .881، ص جامع االخبارصدوق، . 1
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و نيّاتش را دگرگون نسازد، دلش را نگشوده، دستش را باز ننمايد، آرزوهايش را کوتاه نكند، 
گر نباشد و اگر  زبانش را حفظ ننمايد، زيادی نيروی خود را از بدن نگيرد، بازگشت کننده و توبه

 1.«شود که تايب است اری کند روشن میبدين خصال پايد

کار حقيقی، بيانگر اسالم، ايمان، علم و عمل اوست که تفصيل و تعليل آن در کالم  عمل توبه

 5.آمده است نبوی در سفارشاتشان به حضرت علی

 حکایت

 داستان آهنگر. 9

که يكی کند  از کتاب مدهش ابن جوزی نقل می فضايل السّاداتسيّد محمّد اشرف علوی در 
در سفری به مصر، آهنگری را ديدم که آهن گداخته را از کورة آهنگری با : از صالحان گويد

با . کرد گذاشت و حرارت آهن به دست او اثری نمی آورد و روی سندان می دست خود بيرون می
از اين رو، به نزد آن . اين شخص مرد صالحی است که آتش به دست او کارگر نيست: خود گفتم

تو را به حقّ آن خدايی که اين کرامت را به تو لطف کرده : رفتم و به او سالم کرده، گفتم مرد
 .بكن است، در حقّ من دعايی

ای  گونه که تو گمان کرده من آن! ای برادر: مرد آهنگر که اين سخن را از من شنيد، گفت
 .نيستم

 .زند نمی کنی جز از مردمان صالح سر اين کاری که تو می! ای برادر: گفتم
 .گوش کن تا داستان عجيبی را که در اين باره دارم برای تو شرح دهم: پاسخ داد

 .ـ اگر چنين منّتی بر من بگذاری، ممنونم
ـ آری، روزی در همين دکّان نشسته بودم که ناگاه زنی بسيار زيبا که تا آن روز کسی را به 

 داری که در راه خدا به من بدهی؟ چيزی! برادر: زيبايی او نديده بودم نزد من آمد و گفت
ام بيايی و خواستة  اگر حاضر باشی با من به خانه: ـ من که شيفتة رخسارش شده بودم، گفتم
 .مرا انجام دهی هرچه بخواهی به تو خواهم داد

 .من زنی نيستم که تن به اين کارها بدهم! به خدا: ـ زن با ناراحتی گفت
 .برو ـ در اين صورت برخيز و از پيش من
 .که از چشمم ناپديد شد زن برخاست و از نزد من رفت تا اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41، ص 1، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .45، ص تحف العقولحرّانی، . 8
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دستی مرا وادار کرد که به خواستة  احتياج و تنگ: پس از چندی دوباره به نزد من آمد و گفت
 .تو تن در دهم

من ! ای مرد: چون به خانه رسيديم گفت. من برخاسته، دکّان را بستم و او را به خانه بردم
اگر چيزی به من . ام جا آمده دارم که آنها را گرسنه در خانه گذارده و بدين کودکانی خردسال

 .ای بدهی تا برای آنها ببرم و دوباره به نزد تو باز گردم به من محبّت کرده
آن زن بيرون رفت و پس . من از او پيمان گرفتم که باز گردد و سپس چند درهم به وی دادم

 کنی؟ چرا چنين می: زن گفت. خانه را بستم و بر آن قفل زدم من برخاسته، در. از ساعتی بازگشت
 .از ترس مردم: گفتم

 ترسی؟ ـ چرا از خدای مردم نمی
 .ـ خداوند آمرزنده و مهربان است

لرزد و سيالب اشك بر  اين سخن را گفته، به طرف او رفتم، ديدم چون شاخة بيد می
 .رخسارش روان است

 لرزی؟ چرا چنين میاز چه وحشت داری و : به او گفتم
 .ـ از ترس خدای عزّوجلّ
اگر برای خاطر خدا از من دست برداری و رهايم کنی من ! ای مرد: سپس ادامه داده، گفت

 .کنم که خداوند تو را در دنيا و آخرت به آتش نسوزاند ضمانت می

به هرچه داشتم  من که آن حال را در او مشاهده کردم و آن گفتارش را شنيدم برخاستم و
اين اموال را بردار و به دنبال کار خود برو، که من تو را به خاطر خدای ! ای زن: او دادم و گفتم
 .تعالی رها کردم

در خواب ديدم بانوی . زن برخاست و برفت و من در آن حال که بودم به خواب رفتم

اهللُ عَنّا  یا هذا جَزاکَ»: ت بر سر داشت به نزد من آمد و گفتای که تاجی از ياقو محترمه

 .خدا از جانب ما جزای خيرت دهد! ؛ ای مرد«خَیراً

 شما کيستيد؟: پرسيدم
 .من مادر همان زنی هستم که به نزد تو آمد و تو به خاطر خدا از او گذشتی: فرمود

 خدا در دنيا و آخرت تو را به آتش؛ «ال أَحْرَقَکَ اهللُ بِاّلنّارِ ال فِی اّلدُنيا وَال فِی اّلْآخِرَةِ»

 .نسوزاند
 آن زن از کدام خاندان بود؟: پرسيدم

 .بود از ذريّه و نسل رسول خدا: فرمود
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گزاری کردم که مرا موفّق داشت و از گناه  من که اين سخن را شنيدم خدای تعالی را سپاس
 :محافظتم کرد و به ياد اين آيه افتادم

  ؛اّلبَيْتِ وَیُطَهِرْكُمْ تَطْهِيراً إِنَما یُرِیدُ اهللُ ّلِيُذْهِبَ عَنْکُمُ اّلرِجْسَ أَهّْلَ

خواهد که هر پلیدی را از شما خاندان نبوّت ببرد و شما را از هر عیبی  خدا می
 .پاک و منزّه گرداند

سوزاند و  به دنبال اين ماجرا از خواب بيدار شدم و از آن روز تاکنون آتش دنيا مرا نمی

 5.اميدوارم آتش آخرت نيز مرا نسوزاند

 ستان راهزندا. 2

مردی با : کند که فرمود روايت می از امام سجّاد اصول کافیدر ( قده)االسالم کلينیثقة

در راه کشتی آنها شكست و جز زن آن مرد بقيّه در دريا غرق . اش به سفر دريايی رفتند خانواده
هزنی بود که ای رسانيد و در آن جزيره را ی نشست و خود را به جزيرها آن زن بر تخته پاره. شدند

. ناگاه چشم مرد راهزن به آن زن افتاد که باالی سرش ايستاده بود. از هيچ گناهی باك نداشت
 !انسان هستی يا جنّی؟: سرش را به سوی آن زن بلند کرده، گفت

 .انسان هستم: زن گفت
راهزن سخنی نگفت و برخاست و آمادة زنا شد و چون خواست با آن زن بياميزد ديد او 

 چرا پريشان و مضطربی؟: راهزن گفت. لرزد شده و می پريشان
 .ترسم از او می: کرد، پاسخ داد زن در حالی که با دست خود به سوی آسمان اشاره می

 ای؟ ـ آيا تا به حال چنين کاری کرده
 .نه! ـ به عزّت خدا سوگند

گونه  ی، اينا تو که تاکنون چنين کاری نكرده: راهزن وقتی که او را در آن حالت ديد، گفت
ام ـ به خدا من از تو بر چنين  ترسی ـ در صورتی که من تو را به زور به اين کار وادار کرده می

که کاری با آن زن بكند  راهزن اين سخن را گفت و بدون آن. ای سزاوارترم ترس و واهمه
بی برخورد و در راه به راه. اش به راه افتاد کند و به سوی خانهبرخاست و تصميم گرفت که توبه 

 .تابيد هوا گرم بود و آفتاب داغ بر سر آن دو می. ديگر همراه شدند با يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44احزاب، .  

 .38، ص كیفر گناهمحالّتی، . 8
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بانی ما بفرستد که آفتاب داغ ما  خدای را بخوان تا لكّة ابری برای سايه: راهب به راهزن گفت
 .سوزاند را می

نم و من کاری خوبی از خودم در نزد خدا سراغ ندارم که به خاطر آن جرئت ک: راهزن گفت
 !چيزی از او درخواست کنم

 .کنم و تو آمين بگو پس من دعا می: راهب گفت
طولی نكشيد که ابری آمد و بر . راهزن پذيرفت و بدين ترتيب راهب دعا کرد و او آمين گفت

 .رفتند سر آن دو سايه انداخت و آنها در زير ساية آن ابر می
راهب . ز راهی رفت و راهب از راه ديگرراهزن ا. مقداری راه رفتند تا به دو راهی رسيدند

تو بهتر از من هستی و دعای من : به او گفت. متوجّه شد که ابر بر باالی سر جوان راهزن است
 داستانت چيست؟: اکنون بگو. به خاطر آمين تو مستجاب شد

 .راهزن داستانش را با آن زن نقل کرد
اکنون مواظب . ت آمرزيده شده استا چون ترس خدا تو را گرفت، گناهان گذشته: راهب گفت

 1.کارهای آيندة خود باش

 داستان شعوانه. 3

شعوانه نام زنی بود که آواز خوش و طرب انگيزی داشت و در بصره مجلس فسق و فجوری 
هم زده،  از اين راه ثروتی به شعوانه. که او در آن مجلس حضور داشت شد جز آن برپا نمی

روزی با جمعی از کنيزکان از . کرد برای همين منظور استفاده می کنيزکانی خريده بود و از آنها
يكی از کنيزانش را به درون آن خانه . صدای خروشی شنيدای  گذشت که از خانه ای می کوچه

ديگری را فرستاد و دستور داد به . کنيزك رفت و باز نگشت. فرستاد تا سبب آن خروش را بداند
سومی را برای استعالم فرستاد و به او . ن خانه رفت و باز نگشتاو نيز به درو. زودی مراجعت کند

اين : کنيزك رفت و بازگشت و گفت. نيز دستور داد فوری وضع داخل خانه را به او اطّالع دهد
 .کاران و عاصيان است خروش گنه

جا نشسته است و جمعی  واعظی را ديد در آن. شعوانه با شنيدن اين حرف به درون خانه رفت
دهد و آنان  کند و از عذاب خدا و آتش دوزخ بيم می اند و واعظ آنان را موعظه می او را گرفته دور

 .گريند همه به حال تباه خود می
شعوانه وقتی رسيد که واعظ اين آيه را که دربارة تكذيب کنندگان روز قيامت است تفسير 

 :کرد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ، ص 4، ج كافیكلینی، ترجمة .  
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إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکانٍ * بَ بِاّلّسّاعَةِ سَعِيراً بَّلْ كَذَبُوا بِاّلّسّاعَةِ وَأَعْتَدْنا ّلِمَنْ كَذَ
وَإِذا أُّلْقُوا مِنْها مَکاناً ضَيِفاً مُقَرَنِينَ دَعَوْا هُنا * بَعِيدٍ سَمِعُوا ّلَها تَغَيُظاً وَزَفِيراً 

  ؛ّلِکَ ثُبُوراً

شمارند و ما برای آنان که قیامت را دروغ  آنها روز رستاخیز را دروغ می
ایم که چون از مکانی دور آن را ببینند،  ارند آتشی فروزان آماده کردهشم می

خروش و غُرّش آن را بشنوند و چون دست بسته به تنگنای آن در افتند، در 
 .جا آرزوی هالکت کنند آن

اگر من توبه کنم : وقتی شعوانه اين آيات را شنيد، دگرگون شد و رو به واعظ کرد و گفت
 آمرزد؟ خدايم می

 .آمرزد اگرچه گناهت همانند گناه شعوانه باشد آری، اگر توبه کنی خدا تو را می: ظ گفتواع
 .شعوانه منم که ديگر گناه نخواهم کرد! ای شيخ: زن گفت

 .واعظ بار ديگر او را اميدوار به کرم خدا و وادار به توبه کرد
تالفی اعمال گذشته سخت جا خارج شد و بندگان و کنيزان خود را آزاد کرد و به  شعوانه از آن

به عبادت مشغول شد تا جايی که بدنش الغر و ضعيف گشت و روزی در بدن خود نگريست و 

 5!دانم در آخرت حالم چگونه است؟ در دنيا به اين نحو گداخته شدم، نمی! آه: گفت

او در حال . شدند کار او به جايی رسيد که زاهدان و عابدان در مجلس وعظ او حاضر می
 .گريستند گريست و حاضران نيز با او می ه بسيار میموعظ

 ترسيم از شدّت گريه نابينا شوی؟ می: روزی به او گفتند

 3.کور شدن در دنيا بهتر از کوری روز قيامت است: در پاسخ آنان گفت

 گونه بگيرد؟ کار را اين جلوی يك زن گنهتواند  چه قدرتی جز ترس از عذاب خدا می

 شعر

 اه مســــجد گرفــــتای ر گِــــل آلــــوده
 

ــگفت   ــدر شـ ــالع انـ ــون طـ ــتِ نگـ  ز بخـ
 

ــالك     ــت ب ــه تبّ ــردش ک ــر ک ــی زَج  يك
 

ــاك   ــایِ پـ ــر جـ ــوده بـ ــن آلـ ــرو دامـ  مـ
 

 مـــرا رقّتــــی در دل آمـــد بــــر ايــــن  
 

ــرين     ــت ب ــرّم بهش ــت و خ ــاك اس ــه پ  ک
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 ـ  2 فرقان، .  

 .2 1، ص معراج السعادهاقی، نر. 8

 .35ـ  33، ص كیفر گناهمحالّتی، . 4



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    911

 در آن جــــای پــــا کــــان اميــــدوار   
 

ــار؟     ــه کـ ــيت را چـ ــودة معصـ ــل آلـ  گِـ
 

ــرد  ــه طاعـــت بـ ــتاند کـ  بهشـــت آن سـ
 

ــران  ــدر با گــ ــرد قــ ــاعت بــ ــد بضــ  يــ
 

ــوی   ــت بشـ ــرد زِلّـ ــن از گـ ــن، دامـ  مكـ
 

 کــــه ناگــــه ز بــــاال ببندنــــد جــــوی 
 

ــت  ــدت بجسـ ــت ز قيـ ــرغ دولـ ــر مـ  اگـ
 

 هنــوزش ســر رشــته داری بــه دســت      
 

ــرم   ــد گ ــر ش ــر دي ــت  دگ ــاش و چس  رو ب
 

ــت     ــدارد درسـ ــم نـ ــدن غـ ــر آمـ  ز ديـ
 

ــت    ــواهش نبس ــت خ ــل دس ــوزت اج  هن
 

 بـــــرآور بـــــه درگـــــاه دادار دســـــت 
 

 خيـــز !ة خفتـــهمَخُســـب ای گنـــه کـــرد
 

ــز     ــمی بريـ ــاه آبِ چشـ ــذرِ گنـ ــه عـ  بـ
 

ــآبروی   ــود کـ ــرورت بـ ــم ضـ ــو حكـ  چـ
 

 بريزنــد بــاری بــر ايــن خــاكِ کــوی      
 

ــيش    ــفيع آر پــ ــد شــ ــت نمانــ  در آبــ
 

 کســی را کــه هســت آبــروی از تــو بــيش 
 

ــ ــدای از درم   هبــ ــد خــ ــر ار برانَــ  قهــ
 

ــفيع آورم   ــان شـــــــ  1روان بزرگـــــــ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .452ـ  451، ص بوستانسعدی، .  




