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 توبه

سیر را در ت (39زمر )ی سوره   61الی  53آیه  ستجو می کنیمفا سوره ی  ایناز  53در ذیل آیه ی  ؛ج

 مبارکه ی آمده است: 

رَماوا عَلَ  »ن اَوسالال َ مِ السالال م مرمود:د: ما می الآرآآ آی  امام امیرالمؤمنین علی علیه یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسالالَ

  1«تَآَنَطاوا مِنَ رَحَمَ ِ اللَّهِ إِآَّ اللَّهَ یَغَفِرا الذُّ:اوبَ جَمِیعًا إِ:َّها هاوَ الَغَفاورا الرَّحِیماأَ:َفاسِهِمَ لَا 

 :کاتی پیراموآ آیه:

 . شمول آیه بر هر گناهی است، پس از امید بخش ترین آیات است.1

ای بنده  شالالماو متذکر به این مطلب که .  یا عبادی: آغازی به لطف اسالالت، بندگاآ من مومن و مکالالر ؛ 2

 هستید که باید مطی  موالی خود باشید.

سراف، تجاوز از َسرَماوا. ا3َ ست. ا شده ا ستفاده  سراف ا د در هر عملی ح: به جای لفظ ظلم و گناه لفظ ا

 است ولی مکهور از حد گذشتن در امور مالی است.

 : تعبیری از روی لطف است؛ اینآدر به خودتاآ ستم :کنید!عَلَ  أَ:َفاسِهِمَ. 4

 : مایوس :کوید؛ قنوط: مایوس شدآ از خیر است.ا تَآَنَطاوالَ. 5

 جا منظور مغفرت است. در این  : تاکید بر لطف خدا است؛ رحممِنَ رَحَمَ ِ اللَّهِ. 6

 : اِآَّ تاکید است.إِآَّ اللَّهَ. 7

                                              
 تفاسیر مجمع البیان، صافی و قرطبیبه نقل از  -1
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 : الف و الم جنس است، یعنی همه ی گناهاآ!الذُّ:اوبَ. 8

 . جمیعاً: تاکیدی مجدد بر شمول آیه است. 9

 : دو :ام امیدبخشِ خدای متعال است.الَغَفاورا الرَّحِیما. 10

 دو سوال راج  به آیه: 

ست: 1 شود؟ پس مفهوم این آیه چی شامل می  َکرَ َ بِهِ وَ. آیا واقعاً همه ی گناهاآ را   إِآََّ اللََّهَ لَا یَغَفِرا أَآَ یا

 2(.48):سا، اعَظِیمً إِثَمًا امَتَرَى مَآَدِ بِاللََّهِ یاکَرِ َ وَمَنَ یَکَاءا لِمَنَ لِكَذَ یَغَفِرا مَا داوآَ

 . آیا این بخکش مکروط است یا مطلق؟2

 : است آمدهسواالت جواب سوره ی زمر،  55و  54 ، یعنیدر آیات بعد

                                              
شرك به او را نمى -2 سته بداند[ مىخداوند ]هرگز[  شاي شد؛ و كمتر از آن را براى هركس بخواهد ]و  شد. و آن بخ بخ

 .كس كه براى خدا، همتايى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است

 صلی اهلل علیه و آلهد: ... از حبیبم رسول خدا نكننقل می امیرالمؤمنین علی علیه السالماز امام  علیه السالمامام حسین 

ی تمام اين گناهان اش سنگینی كند، مرگ، كفّارهسنگ گناهان اهل زمین بر شانهد: اگر مؤمنی همدنفرموشنیدم كه می

لَا اهللَ إلَّا اهللُ بگويد از شیییرك خدا بَری اسیییت و هركس، درحالی از دنیا برود كه هی   اخالص خواهد بود. هركسیییی با

رود. سپس اين آيه را تالوت نمود: إِنَّ اهللَ الَ يَغْفِرُ أَن يُْشرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ شركی به خدا نورزد، به بهشت می

 بخشد. ند هركس را كه از مريدان و پیروان تو باشد، بخواهد می! خداویای عل سپس فركودند() .لِمَن يَشَاء

به خدا سییوگند، آری، اين برای پیروان »؟ فرمود: «! اين اسییتاناء برای پیروان من اسییتعرض كردم: ای رسییول خدا

اهلل را بر زبان هطالب حجهابیبنرسول اهلل، علیّكه اين عبارت ال اهلل اال اهلل، محمّد درحالی قیامت ها در روزتوست و آن

ند، از قبرهای خود بیرون میجاری می ند. برای پیروان كن يا آي باسعلیتو ) قههاي( ل گل و ی سیییبز رنگ و حل های 

شاهی و تاج گل مركب سر، تاج  سبز رنگ بر تن كرده و بر  سی  شت خواهند آورد. پس هريک از آنان لبا هايی از به

ها را به ها پرواز كرده و آنآيند. مركبهای نجیب، سیوار شیده و به پرواز در میكرامت نهاده و سیپس بر اين مركب

غمگینشان نكند. و فرشتگان به ديدارشان آيند كه اين همان روزی است كه به شما  برند؛ آن وحشت بزرگبهشت می

 /۳۴جامع األخبار، ص /1۴۰، ص۶۵اراألنوار، جبح /۴11، ص۴من اليحضیییره الفقیه، ج . (1۰۳انبیاء/) .وعده داده بودند

 نالبرها

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://alvahy.com/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1/103


 ۳ 

:َزِلَ إِلَیَکامَ مَِن أاوَاتََّبِعاوا أَحَسَنَ مَا ( 54) صَراوآَتانَ لَا ثامََّ ذَاباالَعَ یَأَتِیَکاما أَآَ قَبَلِ مِنَ لَها وَأَسَلِماوا رَبَِّکامَوَأَ:ِیباوا إِلَ  

 (.55) راوآَرَبَِّکامَ مِنَ قَبَلِ أَآَ یَأَتِیَکاما الَعَذَابا بَغَتَ ً وَأَ:َتامَ لَا تَکَعا

سوی پروردگارتاآ بازگردیدرَبَِّکامَ، وَأَ:ِیباوا إِلَ   َسلِماوا، و به  شویدتو  لَها، وَأَ ، سلیم ]مرماآ ها و احکام[ او 

َسنَ مَا أا:َزِلَ إِلَیَکامَ مِنَ رَبَِّکامَ شما :ازل  و از :یکوترین چیزی، وَاتََّبِعاوا أَحَ سوی  که از طرف پروردگارتاآ به 

 !همه! صدبار اگر توبه شکستی بازآبه است! آیه :ویدی به :اامیداآ  ؛شده است پیروی کنید

ادِ ا مهمی آمده اسالالت که:  کته ی: 55در ذیل آیه ی  رَ الصالالَّ علیهم  ِ جَنَبَ اللَّهِ بِالَأَئِمَّ معلیه السالال مَلَمَّا مَسالالَّ

 3.مَتَدَبَّرَ  شَامِلٌ لِلَوَلَایَ  السَّابِآَ  ماتَابَعَتِهِ مِی الَآیَها بِدَلَّ ذَلِكَ عَلَی أَآَّ مَا أَمَرَ اللَّ الس م

 ا را]عبارت[: اطاعت مرماآ خد لسالال معلیه اوقتی امام صالالاد  د: یودر تفسالالیر خود می گابراهیم بنعلیَّ

چه خداو:د ]در این آیه و[ آیه  تواآ مهمید که آآمیا:د، تفسالالیر :موده  علیهم السالال م، را به ائمه (56زمر/)

 .است والیت قبل دستور داده از آآ پیروی :مایند، هماآ تبعیَّت از

سی سآیفهاز  آلو سیر خود پیرواآ  شرطی :دارد در تف خدا می آورد که دلیل هم  17 و می گوید آیه هیچ 

کد شن می کند اما همه را می بخ شرط که در آیات بعدی آورده رو سه  سخن را با  : خود قرآآ کریم این 

  .عمل صالح و 4اس م و تسلیم ،توبه و ا:ابه

 دو :کته: 

                                              
 ۴1۹، ص2۴بحاراألنوار، ج -۳
لی امیرالمؤمنین ععتقاد به واليت بالفصییل امام روشیین اسییت كه بر اسییاس آيات مباركات فرآن و روايات فريقین ا -۴

در  از برترين نشانه های تسلیم علیه السالممان زشوايی فرزندان معصومشان تا وجود مقدس امام و پی علیه السالم

 است. پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آلهبرابر اراده ی حق متعال و دستور 

http://alvahy.com/%D8%B2%D9%85%D8%B1/56
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA


 ۴ 

ست؛ راه توبه ب -1 سلم می مرمایند: ه روی همه باز ا صلی اهلل علیه و آله و  سول اکرم  التَّائبا مِن الذَّ:بِ ر

  5.کَمَالنَ ال ذَ:َبَ لَها

ست؛ حکایتِ  یسنگین -2 شد مهم :ی کیبقاش ):بش مرد :بَّگناه هر چآدر هم با ستاآ وح  رکننده( و دا

 است.ده آ :زول :باشد اما در تاریخ آمکه شاید شااست دو :مو:ه  (علیه الس م)قاتل حضرت حمزه 

 

                                              
 ،ماده ی توبه127،ص1سفینه البحار، ج -۵


