
226 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399اسفند  13: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442رجب  19مصادف با: مطلب دوم: توبه عبد                  _بخش دوم: توبه  _ 37موضوع جزئی: آیه       

 47جلسه:                                                                 و توبه خداوند                           

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

متعرض شویم. مطلب اول درباره حقیقت توبه بود و  بایدست، مطالبی را ردیم در بخش دوم که درباره توبه اعرض ک

 دارد. هااینتفاوت هایی که با برخی از مفاهیم دیگر مانند استغفار، انابۀ، توبه نصوح و امثال 

بینیم و بحث به درازا نمی هاآنای دیگری هم در باب توبه وجود دارد که در اینجا ضرورتی برای پرداختن به بحث هالبته 

ینکه مثال ارکان و مقومات توبه چیست؟ شرایط توبه چیست؟ آثار توبه نکردن چیست و... بحث هایی است که کشد. امی

فقط در حد اینکه اصل توبه معنایش معلوم شود توضیحی دادیم و  بپردازیم. هاآنبینیم که در این مقام به ضرورتی نمی

 که در این آیه فرموده تفسیر شود.باید آنچه  عمدتا

 دوم: توبه عبد و توبه خداوندمطلب 

معنای فتاب «. تابَ علیه»بعد از تلقی کلمات، آنگاه . «فتابَ علیه إنه هو التواب الرحیم»خداوند متعال در این آیه فرمود: 

علیه یعنی تاب خداوند بر آدم، اوست بسیار توبه پذیر و رحیم و رحمتش شامل حال بندگان خاصش که آدم از جمله 

سخن از توبه آدم است، اما میفرماید خداوند بر او توبه کرد، در اینجا « فتابَ علیه»د. اینکه میفرماید: شومیاست  هاآن

ییم توبه انسان و أخری گومید و هم به خداوند. تارۀ ما شومیباید به این مسئله توجه شود که توبه هم به عبد اسناد داده 

دو هم به یک معناست. از نظر معنای لغوی در هر دو توبه به  هرد و شومیده ییم توبه خدا. توبه بر هر دو اطالق داگومی

خدا و عبد مشترک است و ممکن است کسی گمان کند که که توبه  گویندمییک معناست. مشترک لفظی نیست؛ برخی 

وبه خداوند مشترک د با تباشتراک بین این دو اشتراک لفظی است در حالی که اینطور نیست. چون اگر ما بگوییم توبه ع

است و یک  مرادف هااینییم مشترک معنوی است، یعنی اینکه گومیلفظی است، یعنی دو معنای متفاوت دارند. اما وقتی 

منتهی رجوع عبد به یک  است، به معنای رجوع رود ودر مورد خدا به کار میکه  همان معنایی دارد معنا دارند. توبه عبد

 نحوی دیگر.نحو است ولی رجوع خدا به 
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گردد و به دنبال به سوی خدا بر می د وشومیپیدا  د از آگاهی، حالت پشیمانی در اورجوع عبد طبیعتا به این است که بع

آید. اما توبه خداوند در واقع به معنای بازگشت رحمت و نعمت الهی است. آنچه که ما تا به حال تالفی و جبران بر می

است و به بنده نظر داشتیم. اما توبه خداوند و رجوع خداوند به اشکال  مربوط ه توبه عبددر مورد توبه گفتیم، بیشتر ب

د، کنمیگیرد. گاهی توبه خدا و بازگشت خدا به سوی عبد به این ترتیب است که او را متوجه و متنبه مختلف صورت می

که دور شده بود و حاال بازگشته، این بازگشت  دهد که او بر گردد. گاهی توبه خدا به این است که آن عبدبه او هشدار می

را بپذیرد و به رسمیت و بشناسد و آثار نافرمانی و معصیت و را پاک کند و از بین ببرد. آن نعمت هایی که از بنده اش 

یار سلب کرده بود را به او برگرداند. بنابراین ما اگر توبه خداوند را به معنای بازگشت و رجوع بگیریم یک معنای بس

د، خدا به سوی شومیدر واقع فراهم کردن زمینه برای توبه عبد است. عبدی که دور  خدا وسیعی دارد. بازگشت و رجوع

د. بعد از اینکه او کنمیعبد توبه  از این دبع د کجا داری میروی؟ید برگرگومید و کنمید و او را متوجه کنمیاو رجوع 

پذیرد. پذیرفتن یعنی آن چیزی را که به واسطه معصیت از دست داده بود را به او نوقت خدا توبه او را میتوبه کرد، آ

و ملحوق . لذا توبه انسان مسبوق کنندبر طرف میگرداند. یا خسارتی را که در اثر معصیت برای او ایجاد شده بود را برمی

ه توبه خداست. یعنی کأن خداوند یک توبه اول دارد و یک توبه دوم د مسبوق بکنمی. هر انسانی که توبه به توبه خداست

و این وسط هم توبه انسان است. توبه اول خدا به معنی فراهم کردن زمینه های توبه عبد است. دادن توفیق توبه به عبد 

رجوع  هاآنخداوند متعال به  ،«واثم تابَ علیهم لیتوب»آیه قرآن به این حقیقت هم اشاره دارد:  د توبه اول.شومیاست؛ این 

د. در این آیه هم شومیمتعدی « علی» د با حرفشومیتوبه کنند. معموال هم وقتی توبه به خدا نسبت داده  هاآنکرد تا 

 .«تابَ علیه»آمده 

به عبد  پس گاهی توبه از ناحیه خداست ولی به معنای فراهم کردن زمینه توبه در عبد یا هشدار دادن و الهام کردن توبه

پیدا شود و به دنبال جبران  ار بدی کرده و حالت پشیمانی در اواست. همینکه عبد متوجه شود باید توبه کند و بفهمد که ک

د. توفیق توبه در واقع محصول توبه کنمیتوبه اول خدا نباشد اصال عبد توبه ن توبه خداست. اگرمعلول  شاین خود باشد،

آید. آنچه که در این آیه اشاره شده، آنوقت توبه دوم خدا پیش می )با شرایطش(،د کر اول خداست. بعد که انسان توبه

توبه او را  د، آنگاه خدا هم توبه کرد. یعنییعنی بعد از آنکه خداوند توبه کر« فتابَ علیه»اشاره به توبه دوم خداست. 

 پذیرفت و قبول کرد.
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ید خدا به او رجوع کرد یعنی چه؟ یعنی آن آثاری که از آن گومیه آدم توسط خداوند به چیست؟ اینکه بپذیرش تو

نافرمانی پیش آمده بود را محو کرد. توبه او را پذیرفت. آغوشش را برای بازگشت آدم باز کرد. اصال قبول توبه و اینکه 

الزم است یا  ته بحثی در اینجا داریم که این قبول و پذیرش توبه آیا برای خدابتوبه اش قبول شد معنایش چیست؟ ال

این بحثی کالمی است که اگر عبدی توبه کرد، پذیرش توبه بر خدا الزم است یا جایز؟ خدا حتما باید این توبه را  خیر؟

عنای پذیرش و قبول توبه میرد یا خیر؟ آن بحثی دیگر است. اما فرض ما این است که توبه دوم از ناحیه خدا که به ذبپ

آن آثاری که گناه به دنبال خوش ایجاد کرده بود را محو کند؛ و این به دنبال استغفار پدید  است، یعنی اینکه خداوند متعال

ه آدم و حوا صورت گرفت و یحدر سوره اعرف این استغفار از نا بینید که در آیه مربوط به این داستانآید. لذا شما میمی

 گناه و نافرمانی اگر «.لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن منَ الخاسرین ظلمنا أنفسنا و إنربنا قاال »: هاآند به استغفار کنمیاشاره 

غفران تارۀ به معنای کتمان و انساء وفراموش کردن دیگران است منَ  . عرض کردیم کهنپوشانیو ما را مورد غفران ندهی 

دارد. ممکن است این آثار المالئکۀ و الکاتبین و أخری به معنای از بین بردن آثار آن گناه است. چون گناه آثار وضعی 

اهد خومید در واقع یعنی از خدا کنمیواقعیت هایی است که وجود دارد. کسی که استغفار  هاایناز دید ما مخفی باشد اما 

ی توبه یعنی این. اینکه اگر توبه کسی پذیرفته شد باشد، معنای قبول هااینکه این آثار را محو کند. به هر حال هر کدام از 

خداوند آن آثاری که گناه به دنبال داشت را محو کرد. حال مالئکه فراموش کنند، کاتبین از یاد ببرند، اعضا و جوارح یعنی 

از بین برده. این را از یاد ببرند و یا آن ولیده هایی که در اثر گناه گرداگرد انسان را فرا گرفته را  هااینو زمان و مکان 

 در مورد گناه و معصیت معمولی.

 وبه آدمت

در مورد آدم )علی نبینا و آله و علیه السالم( که نافرمانی او در واقع تنزل از آن مقام قرب و جایگاه قربش بود، وقتی 

مات، یعنی خداوند او را به آن جایگاه برگرداند. اثر قهری آن تمرد و و را پذیرفت آنهم بعد از تلقی کلخداوند توبه ا

دور شدن از مقام قرب حق تعالی بود، این اثر را از بین برد و محو کرد. و این درست زمانی و یا ترک اولی که  نافرمانی

برای آدم اتفاق افتاد که حقایق آن انسان های کامل را تلقی کرد، آن انوار مقدس را تلقی کرد و به تنزل جایگاه خودش 

توبه دوم دارد. دیگر اینجا در واقع به آن دو توبه قبل  ند بر آدم که این اشاره بهویعنی تابَ خدا« فتابَ علیه»پی برد. پس 

ما قبال هم گفتیم که آدم بالفاصله  ،«و تلقی آدمُ من ربّه کلمات فتابَ علیه»اشاره نکرده، بلکه به نتیجه تلقی اشاره کرده. 

« قیفتل»، «أزلهما الشیطان»بعد از آن تمرد به دنبال توبه بر آمد. یعنی به سرعت و بدون فاصله تلقی صورت گرفت. بعد از 
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و توبه اش را پذیرفت و به او رجوع کرد. این تلقی کلمات خودش توفیقی الهی بود. این « فتابَ»و بالفاصله هم خداوند 

آیه گفت: همان توبه اول است. اسم توبه اول را نیاورده که در آن « فتلقی آدمُ من ربّه»همان توبه اول است در واقع. این 

در واقع همان « فتلقی آدم من ربه کلمات»اینجا اشاره به توبه اول دارد تا آدم توبه کند. آیه  1،«علیهم لیتوبواثم تابَ »

توبه اول خداست. یعنی خداوند متعال که باعث شد آدم این کلمات را از خدا تلقی کند و دریافت کند و أخذ کند، یعنی 

دم که به توفیق الهی کرد. آنگاه بعد از تلقی و توبه آ داد و او هم بالفاصله توبه توبه را به او الهام کرد، توفیق توبه را به او

إنّه هو التواب »ه سوی آدم و رفع آثار نافرمانی او انجام شد. باین توبه دوم و بازگشت خداوند «. فتابَ علیه»بود، 

که خداوند بسیار توبه پذیرفت برای این است  ، اینکه توبه او مقبول واقع شد و خداوند تبارک و تعالی توبه او را«الرحیم

 پذیر است.

یه دارد که شامل آدم اشاره به رحمت خاصه اله« رحیم»ه، و یعنی بسیار پذیرنده توب« تواب» ،«إنه هو التواب و الرحیم»

معنای توبه دوم است و ه گرداند که توبه خداوند بد و به این نکته ما را متذکر میشومی)علی نبینا و آله و علیه السالم( 

وند با رحمت ه خداپذیرش توبه از ناحیه خداوند گاهی با رحمت و مهر است و گاهی هم همراه با تنبیه است. آنجا البت

 توبه آدم را پذیرفت.

 یک اشکال

د؟ اگر تنبیه شومی ، پس داستان هبوط چه«إنه هو التواب الرحیم»ید: گومیه دارد جا ممکن است گفته شود که ذیل آیاین

ز روی رحمت بود اتوبه او را پذیرفت که نبوده، پس هبوط آدم به زمین چه بوده؟ ممکن است کسی بگوید خداوند متعال 

مقدر بوده  می الهی کهولو به حسب ظاهر و با قطع نظر از قضای حت محو کرد، اما محو آثار در اینجا که آثار آن گناه را

کرد از دم آن تمرد را نمیآخره در اینکه هبوط به زمین نتیجه آن نافرمانی بوده تردیدی نیست. اگر آدم به زمین بیاید، باال

نکه آدم از جنت خره ایگرفت. باالافتاد و بعد هبوط صورت نمیاتفاق نمی «فأخرجهما مما کانا فیه»شد؟ جنت اخراج می

 و ترک اوالیی بود که آدم کرده بود.نی اخراج شد و هبوط کرد به زمین، نتیجه همان تمرد و نافرما

 ییم خدا توبه او را پذیرفت و آثار گناه او را محو کرد، اما آیا همهگومی؛ از یک طرف هااینبنابراین باید جمع کنیم بین 

تنبیه رسد در اینجا ادعای اینکه توبه آدم پذیرفته شد بدون اینکه آدم آثار محو شد؟ هیچ تنبیهی در کار نبود؟ به نظر می

                                                            
 .118سوره توبه، آیه  .1
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توبه آدم با قهر همراه نشد، اینطور نبوده. بله، خداوند از او روی بر نگرداند،  1شود قابل قبول نیست. اینکه برخی فرموده اند

 انیم بگوییم که هیچ جنبه تنبیهی در آن نبوده.تومیاما اخراج از جنت و هبوط به زمین تنبیه بود. ن

 ال:وس

 ه که تنبیه شود.استاد: بله، اما قضای الهی این بود

 سوال:

 هبوط چیست؟ استاد: مگر یونس پیامبر تنبیه نشد و نرفت داخل شکم ماهی؟ آدم هم همینطور. پس اخراج از بهشت و

 سوال:

 یعنی بروید بیرون. ،«اوو قلنا اهبط»ید: گومیو بعد به دنبالش  «فأخرجهما مما کانا فیه»ید: گومیاستاد: خود قرآن دارد 

 سوال:

 دهد.گوشمالی می تی در مواقعی خدا به خود خلیفه هممگر او خلیفه خدا نیست؟ حاستاد: 

 سوال:

 کردند؟استاد: اگر او به درخت نزدیک نمیشد، آیا از بهشت اخراجش می

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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