 ‐ 247976ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ،رﮐﻦ اﺻﻠ ﺗﻮﺑﻪ
ﺳﻮال

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دارم و دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﮐﺸﯿﺪهام و ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺮار آن دارم ،اﻣﺎ ﻣﺸﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل اﺣﺴﺎس
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ از ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺪاﻣﺖ ﯾ
ﻓﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﯾ اﻧﻔﻌﺎل اﺳﺖ و در ﺗﻮان ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺣﺎل آﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ در دﻋﺎﯾﻢ از اﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﺮوط ﺗﻮﺑﮥ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ:
۱ـ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮔﻨﺎه.
۲ـ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۳ـ ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺮار آن ﮔﻨﺎه.
و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺎﻧ ﯾﺎ ﻣﺎﻟ ﯾﺎ آﺑﺮوی ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮوط ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾ ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫ از ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﺶ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺑﻪ و ﺷﺮوط آن ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (13990و ) (182767ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﯾ از ﺷﺮوط اﺻﻠ ﯾﺎ رﮐﻦ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
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ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮک ﮔﻨﺎه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺸﺘﻦ ﺑﻪ آن اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ
دو از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ آﻧﻪ دو اﺻﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺎ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۴۷۱ /۱۳
ﻗﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻘﯿﮥ ارﮐﺎن ]ﺗﻮﺑﻪ[ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮔﻨﺎه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق در
ﺣﺪ اﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ… ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ]ﻧﯿﺖ[
دﯾﺮ.
ﻣﺮﻗﺎة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ).(۱۶۳۷ /۴
ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻫﻤﺎن ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻏﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) (۴۳۸۶ /۶) ،(۷۹ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ را ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻒ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺳﻒ را ﺑﻪ ﻏﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻏﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺎری ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ را ﺑﻪ ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺼﯿﺖ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده .ﻣﻌﻨ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﮔﻨﺎه ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺪاﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر آن ﮔﻨﺎه را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﻞ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺷﺮوﻃﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨ از روی ﺧﻮف اﻟﻪ و ﻃﺎﻋﺖ وی ـ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و وﻗﻮع
در ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ را در دل ﺑﺪ ﺑﺪارد و آرزو ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﺼﯿﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ را ﻣﮐﺮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﺮارش ﻧﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﺑﺸﺪ.
ﻏﺰاﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ) (۴ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾ اﺳﺖ ﻧﻈﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻪ اﻣﺮ ﭘ در ﭘ :ﻋﻠﻢ و ﺣﺎل و ﻓﻌﻞ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻢ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎل و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم ،ﻓﻌﻞ.
اوﻟ ﻣﻮﺟﺐ دوﻣ اﺳﺖ و دوﻣ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﻣ ،اﯾﺠﺎﺑ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﻨﺖ اﻟﻪ در ﻣﻠ و ﻣﻠﻮت اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔ زﯾﺎنِ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻌ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺖ دارد.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ را در ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ دردی
ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑ را از دﺳﺖ داده درد ﻣﮐﺸﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ از دﺳﺖ دادن ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺮای آن ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺧﻮرد و اﯾﻦ درد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﺎر از دﺳﺖ دﻫﻨﺪۀ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ درد ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻮﻟ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ درد ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺣﺎﻟﺘ دﯾﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن را اراده و
ﻗﺼﺪِ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد.
اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺮک ﮔﻨﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺶ ﺷﺪه.
و ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺮک آن ﮔﻨﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ.
و ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان و ادای آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
… ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ و ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه و ﺟﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ در ﭘ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﻧﺎم ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ اﻃﻼق ﻣﺷﻮد و ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﻤﺮه و ﺗﺎﺑﻊ آن ﻗﺮار
ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺑﺪون ﻋﻠﻤ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪه و ﺛﻤﺮهای ﮐﻪ از آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣآﯾﺪ و ﻋﺰﯾﻤﺘ ﮐﻪ در ﭘ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ از دو
ﺳﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨ ﺛﻤﺮه و ﻋﺎﻣﻠﺶ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۱۴۴ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺮس اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻣﺷﻮد و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
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وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺼﻮل ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ در ﻗﻠﺐ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ؛ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را در دل ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﯾﺎس ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دروازۀ
ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤ ﻣﺎ را از ﺷﯿﻄﺎن رﺟﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮﺑﮥ ﻧﺼﻮح ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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