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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش9 :

تاریخ پرسش1396/1/26 :

استغفار یعنی چه؟ مطمئن ًا فقط به معنی گفتن اذکار نیست .چه حالت فکری و روحی و رفتاری
باید حاصل شود تا استغفار صحیح باشد؟ استغفار مذموم چگونه استغفاری است؟
 پاسخ به پرسش شماره9 :

تاریخ پاسخ به پرسش1396/1/29 :

«استغفار» در لغت به معنای «طلب آمرزش» و در اصطالح به معنای «طلب آمرزش» از خداوند
برای گناهان است که بهترین «دعا» محسوب میشود و بنا بر قاعدهی ا ْد ُعونِي �أ ْس َت ِج ْب
لَ ُك ْم ۚۚ( غافر)60 /؛ «من را بخوانید تا برایتان مستجاب کنم» ،میتواند به آمرزش گناهان و تبع ًا
و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ًوءا �أ ْو َي ْظ ِل ْم نَ ْف َس ُه ثُ َّم
رهایی از عقوبت آنها بینجامد؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
َي ْس َت ْغ ِف ِر اللَّ َه َي ِج ِد اللَّ َه َغفُو ًرا َر ِحي ًما( نساء)110 /؛ «و هر کس کار بدی انجام دهد یا به خودش ستم
و َما
کند سپس از خداوند آمرزش بخواهد ،خداوند را آمرزندهای مهربان مییافتند» و فرموده استَ :
كَا َن اللَّ ُه ُم َع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُرونَ( أنفال)33 /؛ «و خداوند عذاب کنندهی آنان نیست در حالی که
آمرزش میخواهند» .عالوه بر این ،هرگاه با «توبه» به معنای ترک گناهان همراه باشد ،آثار ایجابی
و برکات وجودی نیز دارد و میتواند به آبادانی دنیا و افزایش روزی بینجامد؛ چنانکه خداوند فرموده
الس َم َاء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا َو َي ِز ْدكُ ْم قُ َّو ًة �إِلَىٰ قُ َّوتِ ُك ْم
استَ :
و َيا َق ْو ِم ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ثُ َّم ُتو ُبوا �إِلَ ْي ِه ُي ْر ِس ِل َّ
(هود)52 /؛ «و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و سپس به سوی او توبه کنید تا آسمان
و�أ ِن ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم
را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید» و فرموده استَ :

اف
ثُ َّم تُو ُبوا �إِلَ ْي ِه ُي َم ِّت ْع ُك ْم َم َتا ًعا َح َس ًنا �إِلَىٰ �أ َجلٍ ُم َس ًّمى َو ُيؤ ِْت كُ َّل ِذي َفضْ لٍ َفضْ َل ُه ۖ َو�إِ ْن َت َولَّ ْوا َف إِ�نِّي �أ َخ ُ
اب َي ْو ٍم َك ِبيرٍ( هود)3 /؛ «و از پروردگارتان آمرزش بخواهید و سپس به سوی او توبه
َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ

مستحق فضیلتی فضیلتش را ارزانی دارد
معین بهرهای نیکو دهد و به هر
ّ
کنید که شما را تا م ّدتی ّ
و اگر روی برتابید من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم» .از اینجا دانسته میشود که «توبه»
کاری افزون بر «استغفار» است؛ زیرا «توبه» به معنای بازگشت از گناهان به سوی خداوند است
که در ترک آنها مصداق مییابد ،ولی «استغفار» به معنای طلب آمرزش از خداوند برای آنهاست
که میتواند بدون ترک آنها نیز انجام شود ،هر چند بدون ترک آنها کافی نیست و از این رو،
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خداوند «توبه» را پیش یا پس از «استغفار» ضروری دانسته و فرموده است� :أ َفلَا َي ُتو ُبو َن �إِلَى اللَّ ِه
َو َي ْس َت ْغ ِف ُرو َن ُه ۚ َواللَّ ُه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم( مائده)74 /؛ «آیا پس به سوی خداوند توبه نمیکنند و از او استغفار
و ْاس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ثُ َّم ُتو ُبوا
نمینمایند؟! در حالی که خداوند آمرزندهای مهربان است» و فرموده استَ :
�إِلَ ْي ِه ۚ �إِ َّن َر ِّبي َر ِحي ٌم َو ُدو ٌد( هود)90 /؛ «و از پروردگارتان استغفار کنید سپس به سوی او توبه نمایید،

بامحبت است» ،هر چند «استغفار» غالب ًا پیش از «توبه» انجام میشود؛
هرآینه پروردگارم مهربانی
ّ
زیرا «توبه» به معنای ترک گناه است که جنبهی عدمی دارد و تبع ًا در آینده استمرار مییابد ،ولی
«استغفار» به معنای طلب آمرزش است که جنبهی وجودی دارد و تبع ًا در حال قابل انجام است .از
این رو ،انسان هنگامی که از گناه خود پشیمان میشود ،نخست از خداوند برای آن طلب آمرزش
میکند و سپس میکوشد که از تکرار آن در آینده بپرهیزد و این معنای ذکر «�أ ْس َت ْغ ِف ُر اللّ َه َر ِّبي َو
ين �إِ َذا َف َعلُوا َف ِاحشَ ًة �أ ْو َظ َل ُموا �أنْف َُس ُه ْم
وب �إِلَ ْی ِه» و معنای سخن خداوند است که فرموده استَ :
والَّ ِذ َ
�أ ُت ُ
ُوب �إِ َّلا اللَّ ُه َولَ ْم ُي ِص ُّروا َع َلى ٰ َما َف َعلُوا َو ُه ْم َي ْع َل ُمونَ( آل
َذك َُروا اللَّ َه َف ْاس َت ْغف َُروا لِ ُذنُوبِ ِه ْم َو َم ْن َي ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
عمران)135 /؛ «و کسانی که چون کار زشتی میکنند یا به خودشان ستم روا میدارند ،خداوند را به
یاد میآورند ،پس برای گناهانشان استغفار میکنند -و چه کسی جز خداوند گناهان را میآمرزد؟! -و
بر کاری که کردند اصرار نمیورزند در حالی که میدانند».
«حق اهلل» مربوط میشوند کافی است،
آری ،غالب ًا «استغفار» و «توبه» برای گناهانی که به ّ
«حق ال ّناس» مربوط میشوند کفایت نمیکند؛ چراکه این قبیل گناهان
ولی برای گناهانی که به ّ
عالوه بر «استغفار» و «توبه» ،به جبران یعنی بازگرداندن حق به صاحبش یا تحصیل رضایت او
نیاز دارند و این کار سومی است که در کتاب خداوند «اصالح» نامیده شده؛ چنانکه فرموده است:
وب َع َل ْي ِه ۗ �إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم( مائده)39 /؛ «پس هر
اب ِم ْن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َو�أ ْص َل َح َف إِ� َّن اللَّ َه َي ُت ُ
َ ف َم ْن َت َ
کس بعد از ظلمش توبه کند و اصالح نماید ،هرآینه خداوند توبهی او را میپذیرد ،هرآینه خداوند
الس َوء بِ َج َهالَ ٍة ثُ َّم َتا ُبوا ِم ْن َب ْع ِد
آمرزندهای مهربان است» و فرموده است :ثُ َّم �إِ َّن َر َّبكَ لِلَّ ِذ َ
ين َع ِملُوا ُّ
َ ٰذلِكَ َو�أ ْص َل ُحوا �إِ َّن َر َّبكَ ِم ْن َب ْع ِد َها لَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم( نحل)119 /؛ «سپس پروردگارت برای کسانی که
از روی جهالت مرتکب بدی شدند سپس بعد از آن توبه کردند و اصالح نمودند ،هرآینه پروردگارت
بعد از آن آمرزندهای مهربان است».
از اینجا دانسته میشود که وظیفهی هر گناهکاری در وهلهی یکم «استغفار» به معنای طلب
آمرزش و در وهلهی دوم «توبه» به معنای ترک گناه و در وهلهی سوم «اصالح» به معنای
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جبران در صورت نیاز است و این وظیفهای است که باید بدون تأخیر آن را به انجام رساند؛ چراکه
توجه به خطر مرگ و وقوع قیامت ،احتمال غافلگیر شدن و ابتالء
تأخیر در انجام آن از یک سو با ّ
به عقوبت را میافزاید و از سوی دیگر به اقتضای مرور زمان ،به قساوت قلب و دشوارتر شدن
ين َي ْع َملُو َن
«توبه» و «اصالح» میانجامد و از این رو ،خداوند فرموده است� :إِنَّ َما ال َّت ْو َب ُة َع َلى اللَّ ِه لِلَّ ِذ َ

السوء بِجهالَ ٍة ثُم ي ُتوبو َن ِمن َقر ٍ ٰ
وب اللَّ ُه َع َل ْي ِه ْم ۗ َوكَا َن اللَّ ُه َع ِلي ًما َح ِكي ًما  َولَ ْي َس ِت
ُّ َ َ َ َّ َ ُ ْ
ِيب َف�أولَ ِئكَ َي ُت ُ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ين َي ُموتُو َن
الس ِّي َئات َح َّتىٰ �إِ َذا َح َض َر �أ َح َد ُه ُم ال َم ْو ُت َقا َل �إِنِّي تُ ْب ُت ال� آ َن َولا الَّذ َ
ال َّت ْو َب ُة لِلَّ ِذ َ
ين َي ْع َملُو َن َّ
َو ُه ْم كُفَّا ٌر ۚ �أولَ ٰ ِئكَ �أ ْع َت ْدنَا لَ ُه ْم َع َذا ًبا �ألِي ًما( نساء 17 /و )18؛ «(پذیرش) توبه بر خداوند تنها برای

کسانی است که بدی را از روی جهالت مرتکب میشوند و سپس به زودی توبه میکنند ،پس آنان
خداوند توب هیشان را میپذیرد و خداوند دانایی حکیم است و (پذیرش) توبه برای کسانی نیست
که بدیها را مرتکب میشوند تا آن گاه که یکیشان را مرگ فرا میرسد میگوید :من اآلن توبه
میکنم و نه کسانی که میمیرند در حالی که کافر هستند ،آنان را برایشان عذابی دردناک فراهم
ساختهایم» .البته بهترین زمان برای «استغفار» -عالوه بر نزدیکترین زمان -سحرگاهان است؛
ِين بِا ْل� أ ْس َحارِ( آل
ِين َو َّ
چنانکه خداوند فرموده استَّ :
ين َوالْ ُم ْس َت ْغ ِفر َ
ين َوالْ ُم ْن ِف ِق َ
ين َوالْقَانِ ِت َ
الصا ِد ِق َ
الصابِر َ
عمران)17 /؛ «شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و کسانی که در سحرگاهان
وبِا ْل� أ ْس َحا ِر ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُرونَ( ذاريات)18 /؛ «و در سحرگاهان
استغفار میکنند» و فرموده استَ :
آنان استغفار میکنند»؛ و از این رو ،منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی فرموده است« :نافلهی
شب را ترک نکن و در سحرگاه به استغفار کوش» (نامهی )16؛ همچنانکه مراجعه به خلیفهی
خداوند در زمین و درخواست «استغفار» از او بسیار سودمند ،بلکه چه بسا واجب است؛ چنانکه
ولَ ْو �أنَّ ُه ْم �إِ ْذ َظ َل ُموا �أنْف َُس ُه ْم َج ُاءو َك َف ْاس َت ْغف َُروا اللَّ َه َو ْاس َت ْغف ََر لَ ُه ُم ال َّر ُسو ُل لَ َو َجدُوا
خداوند فرموده استَ :
اللَّ َه َت َّوا ًبا َر ِحي ًما( نساء)64 /؛ «و اگر آنان هنگامی که به خودشان ستم کردند به نزد تو میآمدند،
پس از خداوند استغفار میکردند و پیامبر برایشان استغفار میکرد حتم ًا خداوند را توبهپذیری مهربان
وس ُه ْم َو َر�أ ْي َت ُه ْم َي ُصدُّو َن
مییافتند» و فرموده استَ :
و�إِ َذا ِقي َل لَ ُه ْم َت َعالَ ْوا َي ْس َت ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َر ُسو ُل اللَّ ِه لَ َّو ْوا ُر ُء َ
َو ُه ْم ُم ْس َت ْك ِب ُرونَ( منافقون)5 /؛ «و هنگامی که به آنان گفته میشود بیایید تا پیامبر خداوند برایتان
استغفار کند سرهاشان را میپیچانند و میبینیشان که باز میدارند در حالی که بزرگی میجویند»
(در این باره بنگرید به :پرسش و پاسخ .)64
حاصل آنکه وظیفهی هر گناهکاری «استغفار» از خداوند در نزدیکترین زمان خصوص ًا سحرگاهان
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و نیز «درخواست استغفار» از خلیفهی خداوند در زمین و سپس «توبه» و در صورت نیاز «اصالح»
است و هر گناهکاری که یکی از این کارها را انجام نمیدهد ،قاعدت ًا آمرزیده نمیشود و برای او
کیفری دردناک است ،مگر اینکه استثنائ ًا به دلیل حسن اعتقادش مشمول «شفاعت» یا مشمول
رحمتی خاص از رحمتهای خداوند شود؛ چراکه امکان آمرزش هر گناهی بجز «شرک» نزد
خداوند با اسباب و بهانههای مختلف وجود دارد؛ چنانکه فرموده است� :إِ َّن اللَّ َه َلا َي ْغ ِف ُر �أ ْن ُيشْ َر َك بِ ِه
َو َي ْغ ِف ُر َما ُدو َن َ ٰذلِكَ لِ َم ْن َيشَ ُاء ۚ َو َم ْن ُيشْ ِر ْك بِاللَّ ِه َف َق ِد ا ْف َت َر ٰ
ى �إِ ْث ًما َع ِظي ًما( نساء)48 /؛ «هرآینه خداوند
نمیآمرزد که برای او شریک گرفته شود و جز آن برای هر کسی که بخواهد میآمرزد و هر کس
برای خداوند شریک بگیرد گناه عظیمی را مرتکب شده است» و فرموده است� :إِ َّن اللَّ َه َلا َي ْغ ِف ُر �أ ْن
ُيشْ َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُدو َن َ ٰذلِكَ لِ َم ْن َيشَ ُاء ۚ َو َم ْن ُيشْ ِر ْك بِاللَّ ِه َف َق ْد َض َّل َضلَا ًلا َب ِعيدًا( نساء)116 /؛ «هرآینه
خداوند نمیآمرزد که برای او شریک گرفته شود و جز آن برای هر کسی که بخواهد میآمرزد و هر
کس برای خداوند شریک بگیرد به گمراهی دوری دچار شده است» و روشن است که «شرک»
«حاکمیت» است (بنگرید به:
به معنای شریک گرفتن برای خداوند در «تکوین» یا «تشریع» یا
ّ
بازگشت به اسالم ،ص ،)246هر چند در هنگام اطالق ،به شرک کامل یعنی شریک گرفتن برای
او در هر سه انصراف مییابد.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پالس پایگاه صفحه کانال تلگرام پایگاه

