
 

 

42 

          15غفلت ـ
  تاخير توبهـ 6 عوامل غفلت   

  بهلول نباش
بهد از گريست  كه مى روزى معاذ بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وارد شد در حالي          

اى رسـول  « : معـاذ گفـت  .اش را جويا شـد  علت گريه سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليپيامبر  سالم  
كنـد   تاده و هم چون زن فرزند مرده گريه مي    خدا جوانى زيبا روى و با طراوت بر در ايس         

اى جـوان   « : حضرت فرمود او را بياور، او را آورد، پيامبر فرمـود           ».طلبد و اجازه ورود مى   
  »؟علت گريه تو چيست

ام كـه اگـر خـدا مـرا          كه گناهانى مرتكـب شـده      چگونه نگريم در حالي   « :جوان گفت 
بينم كه زود است كه آن       گشت و مي  ها باز خواست كند طعمه آتش خواهم         يكى از آن   هب

  ».ها ندارم روز فرا رسد و هيچ اميدى به عفو و بخشش آن
  »؟اى آيا براى خدا شريكى قائل شده« : فرمودسلم و آله و عليه اهللا  صليپيامبر
  ».كه براى خدايم شريك قائل شوم برم از اين پناه مي« :گفت
  ».اى حرام مؤمنى را كشتهه آيا ب«: فرمود
  خير :گفت

هـا و    اندازه سـنگينى هفـت زمـين و درياهـا و ريـگ            ه  اگر گناهانت ب  « :پيامبر فرمود 
  ».آمرزد ها است باشد خدا مى ها در آن چه از آفريده درختان و آن

  ».تر است ها بيشتر و بزرگ  ايني گناه من از همه« :جوان گفت
ى باشـد خـدا     ها و ستارگان و عرش و كرسـ        اگر گناهانت مثل آسمان   « :پيامبر فرمود 

  ».آمرزد مى
  ».تر است ها هم بزرگ  از اين«:جوان گفت

واى بر تو اى جـوان آيـا گناهـان تـو      « :او نموده و فرمود   ه  پيامبر نگاهى غضب آلود ب    
  »تر است يا پروردگار تو بزرگ

منزه است خداى من هيچ چيز از پروردگـار مـن   « :جوان به رو بر زمين افتاد و گفت    
  «.تر است اى پيامبر خدا گار من از هر بزرگى بزرگتر نيست، پرورد بزرگ

 آيـا گنـاه بـزرگ را جـز خـداى بـزرگ              :فرمـود سـلم     و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صليرسول خدا   
  »آمرزد؟ مى

  . و سپس ساكت شد»خدا اى رسول خدا هنه ب« :جوان گفت
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  »شود يكى از گناهانت را برايم بگوئى آيا مى« :رسول خدا فرمود

كـردم و مردگـان را از گـور خـارج            سال بود كه نبش قبر مـي       من هفت    :بلى« :گفت
ـ             گرفتم تا اين   ها را بر مي    ساختم و كفن آن    مى خـاك   هكـه دختـرى از انـصار مـرد او را ب

چه از كفن بر او بـود برگـرفتم و او را             سپردند چون شب شد آمدم و قبر را شكافته و آن          
ه وسوسه نمـود و آن دختـرك را         عريان بر لب قبر رها كرده و بازگشتم، شيطان شروع ب          

در چشم من زيبا نمود و سفيدى و فربهى بدن او را در نظرم مجـسم سـاخت و از ايـن                      
كه دوباره بازگشتم و با آن دختر هم بستر شدم و پـس از   وسوسه دست بر نداشت تا اين 

همان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از آن مكان دور نشده بودم كه از پشت                هعمل او را ب   
گويد اى جوان واى بر تو از آن كس كه در روز حساب بين من                سر آوازى شنيدم كه مي    

و تو داورى كند، تو مرا از گور در آوردى و كفن مرا از مـن بـاز گرفتـى و مـرا برهنـه و                          
عريان ميان مردگان رها ساختى و كارى كردى كه با جنابت براى حـساب بايـد حاضـر                  

و من پـس از ايـن بـود كـه دانـستم بـوى بهـشت را                  جوانيت از آتش،     هشوم، پس واى ب   
دور شـو از مـن اى       « : پيامبر فرمود  ».بينى نخواهم شنيد، حال تو اى رسول خدا چه مي        

 و اين جمالت را     »آتشه  آتش تو بسوزم و چه نزديكى تو ب        ههم ب  ترسم كه من   فاسق، مى 
  .نمود تا جوان از او دور شد او اشاره مى هكرد و ب تكرار مي
اى براى خود برگرفت و به يكى        خانه خود آمد و زاد و توشه       هچون چنين ديد ب   جوان  

عبادت مشغول شد، پوستى بر تن نمود دو دست خود       ههاى اطراف مدينه رفت و ب      از كوه 
   :گردن بست و فرياد بر آورد كه هرا ب

نـزد تـو آمـده، اى پروردگـار مـن تـوئى        هبار الها اين بنده تو است كه دست بسته ب  «
 خـود   ي   خـدايا اكنـون از كـرده       .دانـى از مـن سـر زد        چه كه مى   كه مرا آفريدى و آن     آن

  ه تو را ب.خدمت پيامبرت رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بيشتر نمود         هپشيمانم، ب 
 سـيد مـن     .دهم كه اميدم را نااميد نسازى      اسمت و جاللت و بزرگى سلطانت سوگند مي       

   »مرا از رحمت خود محروم نسازىدعايم را باطل ننمائى و 
و پيوسته اين سخنان بر لب داشت تا چهل روز بـدين منـوال گذشـت، پـس از چهـل                     

سوى آسمان بلند نمود و گفت بار الها اگر حاجـت مـرا بـرآوردى و                 هشبانه روز دستش را ب    
اگر دعاى مرا مستجاب نمودى و اگر گناه مرا بخشيدى به پيامبرت وحى فرما، و اگـر كـه                   

خواهى مرا عقوبت كنى پس آتشى بفرست تا مرا بـسوزاند، و يـا مـرا              ام و مى   مرزيده نشده آ
   ».به عقوبتى گرفتار نما تا مرا هالك سازد و از فضيحت و رسوائى روز قيامت مرا نجات ده
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  : كردرا بر پيامبر نازل عمران   ال136 و 135ذات اقدس حق اين آيات 

 محمد بنده ما براى توبه نزد تو آمد تـو او را از خـود   اى« :و به پيامبر خطاب فرمود كه 
  ».كجا برود و به كه روى آورد و از كه بخواهد كه گناهانش را بيامرزد هراندى او ب

پس از نزول اين آيه، پيامبر در حالى كه تبسمى بر لب داشت اين آيات را تالوت نمود                  
  ».ما نشان دهد ه را بكيست كه محل آن جوان«  :اصحاب نموده و فرمود هو رو ب

  » ام كه در فالن محل است نيدهش«:معاذ گفت
آن كوه رسيدند، در جستجوى او از كوه بـاال رفتنـد             هراه افتادند تا ب    هيامبر و اصحاب ب   پ

هـايش را   كـه دسـت   آن جوان افتاد كه بين دو صخره ايستاده در حالي      هناگهان چشمشان ب  
 :گويـد  دت گريه پلكى به چشمانش نمانده و مي       گردن بسته و صورتش سياه شده و از ش         هب

دانـستم   ام را زيبـا نمـودى كـاش مـى          اى سيد من تو آفرينش مرا نيكو ساختى و چهـره          «
عاقبت كارم چه خواهد شد آيا مرا در آتش خواهى افكند تا مرا بسوزاند و يا در جوار خـود                   

ـ    من نيكـى نمـودى و نعمـت    همرا جاى خواهى داد، بارالها تو بسيار ب      مـن   ههـاى بـسيارى ب
شـوم و    بهشت دعوت مى   هانجام من چه خواهد شد، آيا ب       دانستم سر  عنايت كردى كاش مى   

ها و زمـين و از كرسـى واسـع تـو و از      آتش رانده خواهم شد، بارالها گناهانم از آسمان   هيا ب 
كـه مـرا    آمـرزى، يـا ايـن    دانستم آيا گناهان مرا مى  تر است، كاش مى    عرش عظيم تو بزرگ   

  ».ها در قيامت رسوا و مفتضح خواهى ساخت واسطه آن هب
پاشـيد، درنـدگان     پيوسته اين سخنان بر لب داشت در حالى كه خاك بر سر خود مـى              

  .كردند گرد او را گرفته بودند و پرندگان بر سرش سايه داشتند و از گريه او گريه مي
هـا را از سـر و روى         رسول خدا نزديك شد، و دو دستش را از گردنش باز نمود و خاك             

  ».را كه تو از آزاد شدگان از آتش هستى بشارت باد تو« :او پاك كرد و فرمود
گناهـان خـود را همچـون بهلـول تـدارك           « :اصحاب خود نموده و فرمـود     ه  سپس رو ب  

  ».كنيد
   .بهشت بشارت داده سپس آياتى را كه نازل شده بود تالوت فرمود و او را ب

كامل و اى است اثر عارف  نوشته» أسرار الصالة«كتاب شريف  ـ 96 تا  92:  رارالصالة ص اس
  .عالم عامل مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى است
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    َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َو اْألَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ  َو َسارُِعوْا ِإلىَ 
هـا    به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن، آسمان         و شتاب كنيد براى رسيدن    

  )133/عمران ال( .و زمين است و براى پرهيزگاران آماده شده است
****************  

هـا در گريـه بـر آن حـضرت حاصـل       ترين مغفـرت  سريع ... َمْغِفَرٍة مِّـن رَّبُِّكـمْ  َو َسارُِعوْا ِإلىَ 
كه نيت و عـزم زيـارت        چشم و به مجرد اين     به محض جمع شدن اشك در حدقه         .شود مى

 )الحسينيه خصائص( .شود آن حضرت كنند، گناهان بخشيده مى
****************  

   ِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ ِظِميَن اْلَغْيَظ َو اْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َو اللَُّه يُ االَِّذيَن يُنِفُقوَن فِى السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء َو اْلكَ 
برنـد و از     كنند و خشم خود را فـرو مـى         ا كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى       ه همان

  )134/عمران ال( .گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد خطاى مردم درمى
****************  

ريخـت،   به هنگامى كه آب روى دست امام مـى         السالم    عليهالحسين   بن يكى از كنيزان امام على    
  .سر بلند كردالسالم  عليهاد و بدن امام را مجروح ساخت، امام ظرف آب از دستش افت

  :فرمايد كنيز بالفاصله گفت خداوند در قرآن مى
  امام فرمود خشم خود را فرو بردم،  "َو اْلكاِظِميَن اْلَغْيظَ  "

   " و الْعافينَ عنِ النَّاسِ"عرض كرد
  تو را بخشيدم خدا تو را ببخشد، : فرمود

   "َو اللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  "او مجددا گفت
  )3 98: ، ص3 تفسير نمونه، ج( . تو را در راه خدا آزاد كردم: امام فرمود

****************  
ذُّنُوَب للََّه فَاْستَـْغَفُروْا ِلُذنُوِبِهْم َو َمن يـَْغِفـُر الـَو الَِّذيَن ِإَذا فَـَعُلوْا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموْا أَنُفَسُهْم ذََكُروْا اَ 

  )135/عمران ال(  َما فَـَعُلوْا َو ُهْم يـَْعَلُمونَ  وْا َعلىَ ِإالَّ اللَُّه َو َلْم ُيِصرُّ 
افتنـد   ها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يا به خود ستم كنند، به ياد خدا مى                و آن 

 و - و كيست جز خدا كه گناهـان را ببخـشد؟   -كنند و براى گناهان خود، طلب آمرزش مى      
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  .دانند كه مى ورزند، با اين اه، اصرار نمىبر گن

   ِمِلينَ اِلِديَن ِفيَها َو نِْعَم َأْجُر اْلعَ ااُر خَ هَ ِتَها اْألَنْـ حْ ِرى ِمن تَ جْ  مِّن رَّبِِّهْم َو َجنَّاٌت تَ ُأْولَئَك َجَزاُؤُهم مَّْغِفَرةٌ 
رهـا  هايى اسـت كـه از زيـر درختـانش، نه           شان آمرزش پروردگار، و بهشت     ها پاداش  آن

  )136/عمران ال( !مانند چه نيكو است پاداش اهل عمل جارى است جاودانه در آن مي
**********************  

  :رمودالسالم ف عليهامام باقر 
 اصـرار بـر    ـ  االصرار ان يذنب الـذنب فـال يـستغفر اللَّـه و ال حيـدث نفـسه بتوبـة فـذلك االصـرار«

 . آن استغفار ننمايد و در فكـر توبـه نباشـد           گناه اين است كه انسان گناهى كند و دنبال        
  »اين است اصرار بر گناه

  )100: ، ص3 تفسير نمونه، ج(                  
**********************  

   :فرمودسلم  و آله و عليه اهللا صليرسول خدا 
به عزتت سوگند كه تا هستم نـسل آدم را  :  ابليس به خداى عز و جل عرضه داشت «

به عزتم سوگند كه    : كنم، خداى عز و جل فرمود      ان در بدن دارند گمراه مى     ما دام كه ج   
   ».آمرزم ها را ما دام كه از من مغفرت بخواهند مى همواره آن

  )35، ص 4 ترجمه الميزان، ج(
**********************  

با اصـرار   ) هر قدر هم كه كوچك باشد     (هيچ گناهى   «:  فرمود السالم    عليهامام صادق   
كابش صغيره نيست، و هيچ گناهى هر قدر هم كه بزرگ باشـد بـا اسـتغفار از آن                   در ارت 

  )35، ص 4 ترجمه الميزان، ج(                                                          »كبيره نيست 
****************  

و در كتاب خداى تعالى نجات از هر پستى و بصيرت از هر كوردلى و شفا                «: فرمودو  
بيمارى اخالقى، وجود دارد، و شما آن را در آياتى جستجو كنيـد كـه بـه توبـه و                    از هر   

  )35، ص 4 ترجمه الميزان، ج(                                                        ».كند استغفار امرتان مى
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  جلسه شياطين
حديثى پر معنـى نقـل شـده كـه          السالم    عليه از امام صادق     " امالى صدوق  "در كتاب 

  :ين استخالصه آن چن
هنگامى كه آيه فوق نازل شد و گناهكاران توبه كار را بـه آمـرزش الهـى نويـد داد                    «

ابليس سخت ناراحت شد، و تمام ياران خود را با صداى بلند به تشكيل انجمنى دعـوت                 
ها از وى علت اين دعوت را پرسيدند، او از نزول اين آيه اظهار نگرانى كرد، يكى                  كرد آن 

ها به اين گناه و آن گنـاه تـاثير ايـن آيـه را خنثـى             من با دعوت انسان   : از ياران او گفت   
هـم   كنم، ابليس پيشنهاد او را نپذيرفت، ديگرى نيز پيشنهادى شبيه آن كرد كـه آن         مي

گفت من مشكل   ! " وسواس خناس  " نام هپذيرفته نشد، در اين ميان شيطانى كهنه كار ب        
  كنم، را حل مي

  از چه راه؟ :ابليس پرسيد
كنم، و هنگامى كه مرتكب      ها و آرزوها آلوده به گناه مى       فرزندان آدم را با وعده    : تگف

  .برم ها مى گناهى شدند ياد خدا و بازگشت به سوى او را از خاطر آن
  »راه همين است، و اين ماموريت را تا پايان دنيا بر عهده او گذاشت: ابليس گفت

   100: ، ص3 تفسير نمونه، ج
  :متن عربي حديث

ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْسـتَـْغَفُروا لِـُذنُوِبِهمْ  -َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اْآليَُة    َو الَِّذيَن ِإذا فَـَعُلوا فاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـْ
َة يـَُقاُل َلُه ثـَْوٌر َفَصرََخ بَِأْعَلى َصْوتِِه ِبَعَفارِيِتِه فَاْجَتَمعُ  - وا ِإلَْيِه فـََقاُلوا يَـا َسـيَِّدنَا َصِعَد ِإبِْليُس َجَبًال ِمبَكَّ

ِملَ َدَعْوتـََنا قَاَل نـََزَلْت َهِذِه اْآليَُة َفَمْن َهلَا فـََقاَم ِعْفرِيـٌت ِمـَن الـشََّياِطِني فـََقـاَل أَنَـا َهلَـا ِبَكـَذا َو َكـَذا قَـاَل 
اْلَوْسـَواُس اْخلَنَّـاُس أَنَـا َهلَـا قَـاَل ِمبَـا َذا قَـاَل َلْسَت َهلَا فـََقاَم آَخُر فـََقاَل ِمْثَل َذِلَك فـََقاَل َلْسَت َهلَا فـََقـاَل 

لَـُه  َأِعُدُهْم َو أَُمنِّيِهْم َحىتَّ يـَُواِقُعوا اخلَِْطيَئَة فَِإَذا َواقـَُعوا اخلَِْطيَئَة أَْنَسْيتُـُهُم اِالْسـِتْغَفاَر فـََقـاَل أَنْـَت َهلَـا فـَوَكَّ
َا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمة ِ.  
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