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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399اسفند  12: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442رجب  18مصادف با:           _مطلب اول: حقیقت توبه  _بخش دوم: توبه  _ 37موضوع جزئی: آیه       

 46جلسه:                                                نصوح و انابه و استغفار توبه فرق توبه با      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

ت توبه است. توضیحاتی درباره حقیقت توبه ذکر کردیم و درباره حقیق 37ض کردیم مطلب اول در بخش دوم آیه عر

سخن غزالی درباره اینکه توبه قوامش به سه امر است که هر یک موجب و سبب برای دیگری است بیان شد. ایشان گفت: 

و این د شومیلم و اندوه وجب انقالب در حال انسان و تأد. معرفت مکنمیتوبه از علم و آگاهی، حال و عمل تحقق پیدا 

گذشته به جبران مافات دست بزند و در حال و آینده هم مراقبت کند که  د انسان در مقام عمل هم نسبت بهشومیموجب 

 آن گناه و معصیت یا توجهی که به سوی طبیعت برای او پیدا شده دیگر تکرار نشود.

 اشکال فخر رازی

سد که این اشکال قابل رو به نظر می کشدطول مین اشکال تبیین آ خر رازی اشکالی به غزالی کرده کهالبته در اینجا ف

دانم که ذکر کنم اما اجمالش این است که اگر توبه با . من دیگر تفصیل اشکال فخر رازی را به غزالی الزم نمیپاسخ است

بر ترک در  عزم د و این موجب اراده وشومیلم قلب علم سبب برای تغییر حال و تأ یعنی د،کنمیاین سه امر تحقق پیدا 

ند اختیاری نیست چون زاییده آن زآن عملی که از این شخص سر می پسد، کنمیتالفی مافات  حال و استقبال و قصد

هی؛ یعنی کسی که الم درونی ترتب دارد بر آن علم و آگو آن حالت و ألم . یعنی ترتب دارد آن عمل بر آن تألم استتأ

تالفی و  آید و به دنبالاو پیش می ونی برایرگناه را بداند، قهرا این حالت د بداند گناه چیست و مفاسد و ضرر های

د که دیگر آن کار را نکند. یعنی ترتب آن فعل و عمل بر حالت درونی و ترتب حالت کنمیآید و قصد جبران مافات بر می

ت، دیگر خود به خود به سمت آن درونی بر علم و آگاهی ضروری و غیر اختیاری است. وقتی شما ببینی که این سَم اس

تواند متعلق ی که قهری و غیر اختیاری باشد نمیگیرد. چیزمر و نهی به آن تعلق نمیروی. وقتی یقین پیدا شود، دیگر انمی

امر و نهی قرار بگیرد. پس باید بگوییم اینکه امر به توبه شده درست نیست. با این تعریفی که غزالی از حقیقت توبه کرده 

تواند متعلق امر و دستور واقع شود چون امر و دستور د که توبه دیگر نمیشومیآن را متقوم به این سه امر دانسته، معلوم و 

 اختیار انسان باشد و امور غیر اختیاری و غیر مقدور از دایره دستور و امر خارج اند. ردد که شومیفقط به اموری متعلق 

یقول که خود آن علم و آگاهی هم در اختیار نیست؛ نه فقط این دو بلکه هر سه عنصر  ید: بل لقائلٍ أنگومیسپس ایشان 

در واقع از محدوده اختیار و اراده آدمی خارج است. بعد بیانی دارد برای اینکه چگونه آن علم و آگاهی و معرفت اولیه 

لق بگیرد. چون توبه از اموری تشکیل شده که تواند امر به توبه تعهم از اختیار انسان خارج است. پس بنابراین اصال نمی
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دهد که چرا علم و آگاهی در اختیار نیست  که اگر هیچکدام اختیاری نیستند. البته در مورد علم و آگاهی توضیح می

 1توانید مراجعه کنید.خواستید می

اصلی خارج  خودمان و بحثیم چون از مسیر شومیدیگر خیلی وارد این بحث ها ن البته این اشکال جواب دارد و ما

 یم.شومی

شت نفس بازگ به هر حال همانطور که در جلسه گذشته هم عرض کردم، اجماال توبه در اصطالح عبارت است از رجوع و

 از طبیعت به سوی روحانیت.

 . ده شودخوب است توضیحی دا هااینما سه مفهوم دیگر هم داریم که درباره حال که بحث به اینجا رسیده است 

 توبه نصوح

است اصال معنایش  ت از آن یاد شده. در مورد توبه نصوح اختالفابرخی از آیات و روایدر یک توبه نصوح هم داریم که 

ال خود توبه حنصوح وصف به  ؟ آیاتوبه متصف شده به وصف نصوحچیست؟ این توبه چه فرقی دارد با مطلق توبه؟ چرا 

 در اینجا دیدگاه ها مختلف است. است یا وصف به حال تائب؟

گرفته، در واقع  برخی بر این عقیده اند که نصوح وصف خود تائب است و اگر در اینجا وصف برای خود توبه قرار الف(

د صاحب کنمیییم نصوح وصف برای تائب است، معنایش این است که این توبه نصیحت گومیاسناد مجازی است. اینکه 

ه کلی از قلب پاک شود. و به را به کامل ترین نحو و آنگونه که سزاوار است انجام دهند تا آثار گناه بخود را به اینکه تو

را از دلشان  این راهش این است که به طور کلی نفوس را از حسرت ها خالی کنند و ظلمت ها و بدی ها و کدورت ها

اخالقی نامیده  یی که رذائلهااینبت، حسادت و همه اهد باشد، دروغ، تهمت، غیخومیتوبه از هر گناهی که پاک کنند. 

بکند منبع نورانیت  توبه نصوح یعنی توبه ای که دل را عل صادر شده از مکلف باشد.چه امری دورنی باشد و چه ف د،شومی

ن یک باشد؛ ای بینیو از هر سیاهی و کدورتی آن را خالی کند. همینقدر که در دل آدم نسبت به کسی خدای ناکرده بد

 هر چیزی ورد دروغ ومرا به کلی از دلش بیرون بریزد. در  هااین. اگر کسی بخواهد از بدبینی توبه کند باید کدورت است

صف است برای واین برای این است که بگوییم نصوح  همینطور. هم گناه شناخته شود ووان معصیت نکه ممکن است به ع

 تائب. 

وح وصف ییم توبه نصوح به نحوی که نصگومیاما طبق دیدگاهی دیگر نصوح وصف برای خود توبه است. اینکه  ب(

 برای توبه باشد، چند وجه برایش ذکر کرده اند. 

د مردم را. توبه ای که دعوت کننده مردم است به کنمییک وجه این است که توبه نصوح یعنی توبه ای که نصیحت  .1

پذیرد یند توبه نصوح. توبه های معمولی که هر روز انجام میگومیتوبه ها اینطور است و آن توبه ها را سوی خود. بعضی 
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دعوت کننده دیگران باشد و به نحوی باشد که بر دیگران اثر بگذارد که توبه نصوح نیست. توبه نصوح آن توبه ای است که 

. یعنی آنقدر این آثار زیبای توبه را در تائب دیدند که توبه این هم توبه کنند جذب کند هاآنرا به این سمت که  هاآنو 

 شخص شده نصیحت کننده دیگران. 

باشد. یعنی فقط نیک وجه دیگر این است که آن توبه ای که فقط و فقط برای خدا باشد و حتی بای ترس از عذاب هم . 2

زشت است و کاری  د برای اینکه این گناهکنمیتوبه که این بر خالف رضای حق تعالی است. یا برای اینکه د کنمیتوبه 

د. یا اینکه به خاطر کنمیبه عذاب و عقاب هم ندارد. این عمل آنقدر در نزد او زشت است که بخاطر زشتی آن عمل توبه 

شود ولو ضی او از من را اهم کاری کنم تاخومیاراضی است و رضای محبوب و اینکه من کاری کردم که خدا از من ن

 توبه نصوح است. ،اینکه من را عذاب هم بکند. این توبه

است چون اطت د که نصوح از نصاحۀ به معنای خیشومیوجه دیگر این است که به این جهت به آن توبه نصوح گفته  .3

اره کرده است. گناه دوزد از دین آنچه را که  گناه آن را پپاره لباس، توبه هم می ید قسمت هاشومیه تدوخهمانطور که 

د کنمیه خیاطت کدوزد آن پارگی دین را که حاصل از گناه است. یا به این جهت د و توبه میکنمیدین انسان را پاره 

د. همانطور که تکه کنمی دا و اولیاء خدا جمعخ د، با توبه هم بین توبه کننده و بینکنمیتکه های پارچه را و به هم متصل 

ب و اولیاء خدا د، اینجا هم بین تائشومیدوزد و پارچه درست د و میکنمیدهد و جمع ه را کنار هم قرار میچهای پار

صوح از ند. پس تارۀ خیاطت برای دوختن پارگی ها است و أخری برای جمع کردن تکه های پارچه است. کنمیجمع 

د شومیاعث بد در اینجا ذکر شود. توبه نصوح توبه ای است که شومیه معنای خیاطت است و هر دو وجه هم نصاحۀ ب

 د.د بین او و اولیاء خدا جمع شوشومیشکافی که در دین او پیدا شده جمع شود و دوخته شود، یا باعث 

را عمدتا مرحوم شیخ  هااینذکر کردیم و چرا به آن نصوح گفته اند را  اینکه، توبه نصوح است و پس یک قسم از توبه

 را ذکر کرده اند. هاایندر بعضی از کتب دیگر هم 1بهایی در چهل حدیث نقل فرموده.

 انابه

از  با توبه فرق دارد. توبه طبق آن تعریفی که ذکر کردیم، عبارت است وم دیگری هم داریم به عنوان انابه. انابهیک مفه

در واقع رجوع از روحانیت و  یعت به سوی روحانیت و فطرت. انابهجوع از آثار طبر رجوع از طبیعت به روحانیت.

زگشت از بیراهه است. توبه با ت اما کأن توبه پایین تر از انابهفطرت به سوی خداست. توبه هم بازگشت به سوی خداس

و روحانیت نفسش به سوی خدا  کسی از همان معبر فطرت بهه خدا است، یعنی کأن در اناببازگشت  به راه است، انابه

به گناه ربطی ندارد و حتی برای کسانی که  د. انابهشومیحاصل ن یند انابه و تا توبه نباشد انابهگومیمتوجه شود. به این 

ند باید انجام شود. یعنی انسان باید هجرت إلی اهلل را همواره داشته باشد حال چه نبی باشد و یا ولی خدا کنمیگناه هم ن
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داشته باشد. پس این مرحله  هتواند اناباما توبه برای بازگشت است، بازگشت از بیراه به راه و کسی که توبه نکند نمی باشد.

 ای باالتر است.

 استغفار

د کنمییک مفهومی هم داریم تحت عنوان استغفار. استغفار غیر از توبه است؛ توبه یعنی بازگشت از گناه. کسی که توبه 

نی پوشاندن و ستر؛ استغفار عغفاریت و غفران در واقع ید، ولی استغفار یعنی پناه بردن به مقام غفاریت خداوند. باید برگرد

یند باید استغفار کند. استغفار در واقع یعنی اینکه انسان یک حالت گومید کنمییک حالت است برای انسان. کسی که گناه 

بخواهد گناهان و آثارش را بپوشاند. درخواست پوشاندن گناه و درخواست  تضرع در برابر حق تعالی داشته باشد و از او

 بسیار مهم است و این غیر از توبه است. گناه امری است که از بین بردن آثار

ییم، گومیر حال باید توجه داشت که گناه کار که ممکن است بگوییم این خودش جزئی از توبه و همراه توبه است، اما به ه

عنی نافرمانی خدا، برای اولیاء یعنی جلب توجه به عالم طبیعت؛ اینکه از مبداء اعلی متوجه عالم طبیعت شوند. برای ما ی

د، معنایش این است که از اینکه توجهش به جای حق تعالی کنمیآن هم استغفار است. یعنی اینکه اگر پیامبر خدا استغفار 

را از  اهد تبعات آنخومیکه به مباح و حالل و در ضروریات، از خدا متوجه به عالم طبیعت شده آن هم نه به حرام، بل

اگر استغفار کنیم یعنی خدا این گناه ما پوشیده شود. تبعات و آثاری  یمکنمیما که گناه  بین ببرد و بپوشاند و نادیده بگیرد.

 که این گناه دارد پوشیده شود.

ات طور کلی چون غفار است و ساتر، ثمراالخره خداوند تبارک و تعالی به امام )ره( یک بیان لطیفی در این مقام دارند که ب

د، گناه ولیده کنمید. چون وقتی انسان گناه کنمیرا از انسان منقطع  هاآنپوشاند و گناه و لغزش های انسان را با توبه می

گذارند ما ببینیم، هر کدام د. یعنی موجوداتی در عالم مثال و در جایی که حجاب ها نمیکنمیهایی را برای انسان ایجاد 

موجودات بیشتر اطراف انسان را فرا د این شومیند. و هر چه گناه بیشتر شومیموجود  هااینیک تجسم و تمثلی دارند و 

لیده وند که او چه کرده. کنمیال این شخص پیدا بر احو نند و اطالعبیمیگیرند. آنوقت خود این ولیده ها را مالئکه می

ند. هر کنمینند و مشاهده بیمیآن ولیده ها را مالئکۀ اهلل د را گرفته اند. کنمیهایی دور این موجودی که در دنیا زندگی 

د شومیدر او پیدا د، در واقع یعنی حالتی کنمید و استغفار کنمیگناهی ولیده ای دارد در عالم مثال، آنوقت کسی که توبه 

 د ذکر کرد.شومی. در اینجا چند وجه اهد این فراموش شودخومیکه از خدا 

 این را فراموش کنند. هاآننویسند، ای که کاتب اعمال انسان هستند و صحیفه جرائم انسان را می اینکه آن مالئکهیکی 

د. زمان شومییم در یک زمانی واقع کنمیاهی که وش کند. ما گنمرا فرا هااینحقیقت یک دیگر اینکه زمان به عنوان 

در خواست از خدا برای اینکه زمان این گناه را فراموش  ینیعد. کنمیحقیقتی است که این گناه را در حافظه خودش ثبت 

 کند.
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صورت  درخواست از مکان، برای اینکه مکان این گناه را فراموش کند. چون هر عمل و گناهی باالخره در یک مکانییا 

 گیرد.می

د، یعنی در واقع از خداوند تبارک شومیدهند و وقتی استغفار ند که شهادت میشاهدانی هست همگی جوارح انسان،اعضا و 

 د که این اعضا و جوارح انسان شهادت ندهند و یادشان برود. شومیو تعالی طلب 

 نساء و دستور به فراموشی ذکر شد.یعنی ابه هر حال چند احتمال در باب استغفار و اثری که استغفار دارد، 

ید این معاصی را کتمان کنند و گومییک احتمال این است که خداوند تبارک و تعالی به اعضا و جوارح، زمان و مکان 

د و یا حداقل اینکه موظف شومییادشان برود. به عبارت دیگر آن صفحه زمان، مکان و اعضا و وجوارح از این گناه پاک 

اهد که شهادت ندهند، و یا رفع آثار معاصی است. یعنی به هر خومی هاآنند و آن را آشکار نکنند. یا از شومیان به کتم

نیم. آنوقت وقتی بیمید و ما نکنمیر پیدا وحال اگر انسان توبه نکند، معاصی آثاری دارند که این آثار تکوینا بروز و ظه

د شومید. آن موقع است که دیگر نشومیدیگر آن موقع انسان رسوای خالیق  د،دهنبروز می را هااینآیند و می هااین

 کاری کرد.

د که در این عالم همگی پوشیده بماند، اما اگر کسی توبه کرد کنمیاقتضا  ت و ستاریت خداوندیدرست است که مقام غفار

رود یعنی انساء د و از یادها میکنمیار پیدا استمرماند و اگر کسی استغفار کرد، این پوشیدگی در آن عالم هم پوشیده می

 د.شومینان ن، آنجا باعث رسوایی آد. و اگر توبه نشود، دیگر این غفاریت و ستاریت لوال عنایت شافعاکنمی

پس ما غیر از توبه در واقع یک استغفار هم داریم؛ استغفار در واقع حالتی است که انسان به خدا پناه ببرد لکن به مقام 

اهیم خدایا این گناهان ما را بپوشان و محو کن. در محو کردن و پوشاندن گناه باالخره خومیستاریت و غفارت که از خدا 

از یاد برده شوند.  هاآنیا به کلی  مکان شهادت ندهند، یا آثارش برطرف شود و این احتماالت هست که یا اعضا، زمان و

، استغفار، حالت انابۀ و توبه نصوح بود که انشاءاهلل با این مقدمات مطالبی که برای تفسیر ها مطالب و حقایقی در مورداین

 بخش دوم آیه الزم است را بیان کنیم.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


