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 «توبه و استغفار امامان معصوم )ع(»بررسی متنی و سندی روایات 

 صمد عبداللّهی عابد

 بايجاندانشگاه شهيد مدنی آذر دانشيار

 جمشید بیات
 و حديث دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان قرآنکارشنا  ارشد علوم 

 (88/67/6868؛ تاريخ پذيرش: 66/61/6868)تاريخ دريافت: 

 چکیده

... أماالی و  الكاافی،  همچاون  حديث معتبر کُتُب در که ،«استغفار و توبه» روايات نوشتار، اين در
 مساتند  تارين  مهام  شاده کاه   مشاخّص  گرفته اسات و  قرار متنی سندي بررسی مورد دارند، وجود
 گناهاان  باه ( ع) اماماان  آنهاا  در که است رواياتی ،(ع) امامان عصمت عدم با رابطه در افراد، شبهات
 مشاخّص  متنای  و ساندي  هااي  بررسی با. اند شده خدا از عفو طلب خواستار و اند کرده اعتراف خود
 بيشاتر  احاديث، اين مضمون (6 متن، نظر از و باشند می ،بعي سندي نظر از روايات اين اکثر شده
 ( تعبيراتای 8 خوانناد.  مای  فرا اين توجّه چگونگی به را ديگران که خداست به داشتن توجّه مورد در

 عدم با مالزم جا همه آورند، می عصمت عدم بر دليل عنوان به که را استغفار و توبه عصيان، همچون
استغفار اماماان )ع( ناوعی    (8 دارند. متعدّدي هاي اطالق و استعمال الفاظ اين بلكه نيست، عصمت

 قارآن،  نگااه  از اساتغفار،  و توبه( اينكه 8باشد.  استغفار دفعی که مانع عروض غفلت و گناه است می
توان به اين موارد اشااره کارد؛ فراخاوان     که از جملة آنها میشود  می محسون بزرگ عبادات از يكی

 .کنندگان است وي استغفار است و نيز خداوند دوستدار توبههمة مؤمنان به س

 .توبه، استغفار، روايت، امامان معصوم )ع(، متن، سند واژگان کلیدی:

 

                                                            

 E-mail: s1.abdollahi@yahoo.com 


 E-mail: jam.bayat@yahoo.com مسئول( ة)نويسند  
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 طرح مسأله

شود، اين است  از شبهاتی که پيرامون عصمت ائمّة اطهار )ع( )اهل بيت پيامبر )ص(( مطر  می

استغفار و توبة آنها به چه معناست ! آيا بدون انجاام  که اگر امامان )ع( معصوم از گناه هستند، پس 

گناه، استغفار و توبه مفهومی دارد ! از آنجا که بخشی از رواياتی که بر عدم عصمت اماماان معصاوم   

باشد، دليل آناان بار عادم عصامت      آن حضرات )ع( می« استغفار و توبة»)ع( داللت دارد، مربوط به 

شود که داللت بار عادم    ترين اين روايات اشاره می اي از مهم مجموعه باشد که ذيالً به امامان )ع( می

 کند و به تبيين و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. عصمت معصومين )ع( می

هاي کالمای، تفسايري و حاديثی مطار       در خصوص عصمت امامان)ع( مطالب زيادي در کتان

ي عصمت با توبه نوشته شده که از آن شده است و عالوه بر آن مقاالتی نيز در خصوص تعارض ادّعا

 جمله است موارد زير:

فُّوا عَنْ مَقَالٍ فَالَ تَكُ»در مواردي با تمسّک به اين جمالت؛ مفسّر بزرگ اهل سنّت جنان آلوسی، 

مشاورت   از گفاتن ساخن حاق و ياا    : بِعَدْلٍ، فَِِنگی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِایءَ  مَشُورَ ٍبِحَقٍّ، أَوْ 

/ خ البالغاه  نهج« )دانم نمیخويشتن را مافوق آنكه اشتباه کنم ن زيرا م؛ خودداري مكنيد آميز عدالت

 آمياز،  اشاارت  هااي  نگااه  الهای! : ]بِلِسَانی[، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِای  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيکَ»(؛ 861

( و 72)هماان/ خ  « را بار مان بابخش    زباان   لغزشهايدل و  نابجاي هاي خواستهفايده و  سخنان بی

امثال آن تالش کرده است، در عصمت امير مؤمنان )ع( و به تباع آن، در عصامت ديگار پيشاوايان     

 (.81: 68ق.، ج 6868دينی )ع( خدشه وارد کند )ر.ک؛ آلوسی، 

بعيد »گويد: « ]بِلِسَانی[، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِی کَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَي»وي پس از نقل جمله 

است آن حضرت )ع( نيز مانند رسول اکرم )ص( در اين گونه از ادعيّه، قصد تعليم ديگران را داشاته  

 )همان(.« باشد

 مقاالت چندي نيز در اين زمبنه نوشته شده است؛ از آن جمله موارد زير:

 حاديث  و قارآن  علاوم  «.انبيااء  عصامت  باا  اساتغفار  باطارت(. »6828ال،( نجفی کانی، جواد. )
 .68 شمارة .دينی( )پژوهش
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 و قصور به( السّالم عليهم)معصومان  اعتراف چرايی(. »6822مصبا  يزدي، آية اهلل مصبا . ) ن(

 .687 شمارة )معرفت(. عرفان و اديان«. کوتاهی

 )معرفت کالم و فلسفه«. تالزم  اي تالئم تعاند، عصمت و استغفار؛(. »6866ج( شاکرين، حميد. )
 .8شمارة  دوم. سال کالمی(.

در نوآوري مقالة حابر در بررسی متنی و سندي احادياث دالّ بار عادم عصامت خواهاد باود.       

راستاي تحقّق اين هدف، قصد بر اين است که احاديث استغفار و توبه در کنار هم قرار گرفته، ساند  

فرض کالمی است کاه اماماان کاه     فرض ما همان پيش ن، پيشو متن آنها بررسی گردد و در اين با

توانند خود گرفتار گناه شوند کاه در ايان صاورت اعتمااد ماردم را از دسات        راهنماي مردمَند، نمی

خواهند داد. لذا جهت اثبات اين فرض، احاديث توبه و استغفار بررسی شده، تاا فربايّة خاود را باه     

 اثبات برسانيم.

ات توبه و استغفار را بررسی سندي و متنی خاواهيم نماود و آنگااه در قسامت     در اين باره، رواي

ديگري از مقاله، مراحل و مراتب گناه را که برخی قانونی و شرعی و برخی اخالقی يا در مقام محبّت 

کننده بر وقاوع گنااه را بررسای کارده، باه       هستند، تبيين خواهيم نمود و در اين راستا الفاظ داللت

پاردازيم و در پاياان، اساتغفار را از جهات دفعای و رفعای،        به و استغفار و مراتب توبه مای ماهيّت تو

 کنيم. همچنين ارزش استغفار و توبه را با توجّه به آيات و روايات تبيين می

 «توبه و استغفار»روایات  (3

محمّاد  در روايتی که کلينی از عدّة خود از احمد بن محمّد بن عيسی از علی بن حكام از   ال (

کند که امام موسی کاظم )ع( هنگام خواندن نماز باا   بن سليمان از سليمان بن جعفر بصري نقل می

 وَ بِبَصَارِي  عَصَيتُک وَ لَأَخْرَسْتَنِی عِزَّتِک وَ شِئْتَ لَوْ وَ یبِلِسَانِ يتُکَرَنِ عَصَ»فرمودند:  صداي حزين می

 بِجَمِياعِ  عَصَايتُک  وَ ...لَأَصْمَمْتَنِی عِزَّتِک وَ شِئْتَ لَوْ وَ بِسَمْعِی يتُکعَصَ وَ لَأَکمَهْتَنِی عِزَّتِک وَ شِئْتَ لَوْ

 الْعَفْاوَ  يقُولُ هُوَ وَ  مَرَّ أَلْ،َ لَهُ أَحْصَيتُ ثُمَّ قَالَ مِنگی کَجَزَاءُ هَذَا لَيسَ وَ عَلَیّ بِهَا أَنْعَمْتَ الَّتِی جَوَارِحِی

 کردي و یمخواستی، اللم  یمو قسم به عزتت که اگر  زبانم نافرمانی نمودم ...: پروردگارا! تورا باالْعَفْوَ
کردي و تاورا باا گوشام     یمخواستی، نابينايم  یمرا با چشمم نافرمانی کردم و قسم به عزّتت اگر  تو

کردي...و تو را با همة اعضايم که باا آنهاا    یمخواستی، کَرَم  یمنافرمانی نمودم که قسم به عزّتت اگر 



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 جمشيد بياتصمد عبداللّهی عابد و  691

 

گويد  یممن نعمت دادي، نافرمانی نمودم و اين جزاي تو در مقابل اعمال من نيست. س س راوي  به

 (.881: 8ق.، ج 6867)کلينی، « گفت: العفو العفو... یمکه شمردم که امام هزار بار 

 بررسی سند حدیث

مّاد بان   از مح عبارتناد کند، ايان عادّه    یماز اشعري نقل  اش هعدّ. در اين روايت که کلينی از 6

يحيی، علیّ بن موسی کميذانی، داوُد بن کورة قمی، احمد بن ادريس و علیّ بان اباراهيم )نجّاشای،    

از بزرگاان قام و از اصاحان اماام     أحمد بن محمّد بن عيسی ( و 878ق.: 6866؛ حلّی، 872: 6819

باشاد   کُتُب مای  باشد و داراي وجه، فقيه، ثقه و داراي ربا )ع( و امام جواد )ع( و امام هادي )ع( می

علی بن حكم، شاگرد بن أبی عميار و از اصاحان اماام صاادق )ع( و ثقاه      ا 8 (.28: 6819)نجّاشی، 

. محمّاد بان ساليمان البصاري از     8(. 868ق.: 6886و جاواهري،   818: 6878باشاد )طوسای،    می

ة برقی باه  باشد و در عدّ اصحان امام موسی کاظم )ع( و ظاهراً همان محمّد بن سليمان الدّيلمی می

عنوان محمّد بن سليمان الدّيلمی، بصري ذکر شده که نجّاشی گويد وي جدّاً بعي، است )نجّاشی، 

، با عنوان محمّد بن ساليمان ديلمای آماده    مَن ال يحضره الفقيهو  کافی، تهذيب( و در 819: 6819

کرد و  ع( روايت می. سليمان بن جعفر البصري: از أبی عبداهلل )8(. 689: 67، ج 6876است )خوئی، 

، درباارة اساتحبان   66باان   کامل الزّياراتکرد و در  پسرش محمّد بن سليمان نيز از وي روايت می

 (.888: 6خاک قبر امام حسين )ع( از طريق وي روايت نقل شده است )همان، ج 

باين بصاري و   « محمّد بان ساليمان  »توان گفت از آنجا که شخصيّت  بنا بر آنچه گفته شد، می

« بعي،»لمی بودن مجهول است و نجّاشی او را بعي، دانسته، بايد اين حديث را از نظر سندي دي

 به شمار آورد.

وارد مسجد کوفه شدم و به مردي برخوردم که نزد ستون هفتم نماز »ابوحمزة ثمالی گويد:  ب(

 إِلَياکَ  الْأَشْيَاءِ أَحَبِّ فِی طَعْتُکَأَ فَقَدْ يتُکَعَصَ قَدْ کنْتُ إِنْ اللَّهُمَّگفت:  خواند و در سجدة خود می می

أَدْعُ لَامْ   إِلَيکَ الْأَشْياءِ أَبْغَضِ فِی أَعْصِکَ لَمْ وَ عَلَيکَ مِنگی بِهِ مَنّاً الَ عَلَی بِهِ مِنْکَ مَنّاً بِکَ الِِْيمَانُ هُوَ وَ

 تُعَاذگبْنِی  فَاِِنْ  الْبَيَاانِ  وَ الْحُجَّةة   بَعْادَ  الشَّيطَانُ أَزَلَّنِی وَ الْهَوَي شَرِيكاً... اتَّبَعْتُ لَکَ أَتَّخِذْ لَمْ وَ وَلَداً لَکَ

خدايا اگر نافرمانيت الرَّاحِمِين...:  أَرْحَمَ يَا رَحْمَتِک وَ فَبِجُودِک تَرْحَمْنِی إِنْ وَ لِی ظَالِمٍ غَيرَ ی(فَبِذُنُوبِ)

توست و تو در آن بر من منّت داري نه  ترين چيزها تو را اطاعت کردم که ايمان به کردم در محبون

من بر تو. در بعضی اشياء نزد تو نافرمانيت نكاردم، فرزنادي باراي تاو نتراشايدم و شاريكی برايات        
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نگرفتم... پيروي هو  کردم و شيطان پس از حجّت و بيان مرا خوار کرد. پس اگر عذابم کنی، براي 

 کننادگان  کننادة رحام   تت باشاد، اي رحام  گناهم، ستم نكردي و اگر رحمم کنی، از جودت و رحم

 (.868: 6871)صدوق، « ابوحمزه گويد، وي امام علی بن حسين )ع( بود

 بررسی سند حدیث

( 829: 6819تمّام الكوفی، ثقه، عين، صحي  االعتقاد )نجّاشی،  محمّد بن علی بن الفضل: ابن .6

د بن عمار القطاان: أباو جعفار،    محمّا 8 (.818: 67، ج 6876و از مشايخ صدوق بوده است )خوئی، 

باشاد. و در   محمّد بن عبداهلل بن عمار بن سواده أبوجعفر الموصلی، از اصحان اماام صاادق )ع( مای   

کامل الزيارات درباره زيارت مرقد امام حسين )ع( از طريق وي روايت نقال شاده اسات. )هماان، ج     

ياارات از طرياق وي در باان حابّ     ا حسين بن علی بن حكم الزّعفرانای: در کامال الز  8(. 666: 88

اا  8(. 96: 7رسول خدا )ص(، امام حسان )ع( و اماام حساين )ع(، روايات شاده اسات )هماان، ج        

کرد، و از خود وي، علی بن حسان روايات    اسماعيل بن ابراهيم العبدي: از حسن بن راشد روايت می

د اآلدمای: أبوساعيد   ا ساهل بان زياا     9(. 686: 88باشد )هماان، ج   می گرد، وي مجهول الحال می

محباون: از   اا ابان  1(. 629: 6819اآلدمی الرّازي، بعي، فی الحديث، غيار معتماد فياه )نجّاشای،     

کارد، وي نياز    کرد، و از خود وي احمد بن ابی عبداهلل روايت می حسين بن نعيم الصحاف روايت می

ن دينار الثّمالی، کنياه  ا أبوحمزة ثمالی: ثابت ب7(. 88: 88،ج 6876باشد )خوئی،  مجهول الحال می

و  الروایةة باشاد. هام چناين معتماد فای       وي أبو حمزه، کوفی، مولی، ثقه و از خيار اصحان ما مای 

 (.669: 6819الحديث )نجّاشی، 

بنا بر آنچه گفته شد، بايد گفت؛ از آن جا که در اين روايت چهاار فارد از سلساله ساند روايات      

باشد، بايد اين حديث را از نظر ساند،   يز فردي بعي، میباشند، و سهل بن زياد ن مجهول الحال می

 به شمار آورد. ضعی در شمار احاديث 

 قَادْ  وَ أَدْعُاوک  کيا،َ  إِلَهِای »فرمودناد:   یما مفضّل بن عمر گويد شنيدم که امام صادق )ع(  ج(

 بِالاذُّنُونِ  ياداً  إِلَياک  مَدَدْتُ ياًعَاصِ کنْتُ إِنْ وَ قَلْبِی فِی حُبَّک عَرَفْتُ قَدْ وَ أَدْعُوک لَا کي،َ وَ يتُکعَصَ

 مُارْتَهَنٌ  بِاذَنْبِی  أَسِايرٌ  أَنَاا  الْأُسَارَاءِ  أَسِيرُ أَنَا وَ الْعُظَمَاءِ عَظِيمُ أَنْتَ مَوْلَاي  مَمَُْودَ بِالرَّجَاءِ عَيناً وَ همَمْلُوَّ

 دارم. دل در مهارت  و نخاوانم  چگونه و کردم نافرمانيت آنكه با بخوانم را تو چگونه ...؛ معبودابِجُرْمِی



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 جمشيد بياتصمد عبداللّهی عابد و  692

 

 را تاو  من موالي آرم. بر بسويت اميد از پر چشمی و بردارم بدرگاهت گناه از پر دستی گنهكارم، اگر

 (.868: 6871صدوق، « )جرمم گرو و گناهم اسير من اسيران؛ اسير من و بزرگانی بزرگ

 بررسی سند حدیث

: شيخنا، فقيهنا و داراي وجه نزد اهاالی  محمّد بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه القمیا 6

: 6878(، جليال، حاافظ لاحادياث و بصاير بالرّجاال )طوسای،       826: 6819خراسان بود )نجّاشی، 

ا علی بن حسين بن موسی بن بابويه القمی: أبوالحسن، شيخ القميين، متقدّم، فقيه و ثقاه  8(. 888

أبی خل، األشعري القمی: أبوالقاسام، شايخ،   ا سعد بن عبداهلل بن 8(. 816: 6819باشد )نجّاشی، می

ا محمّد بن 8(. 869: 6878باشد )طوسی،  ( کثير التّصاني، و ثقه می677فقيه و داراي وجه )همان: 

: 6819و نجّاشای،   866باشاد )هماان:    حسين بن أبی الخطان: کوفی، ثقه، کثيرالرّوايه، و عين مای 

نظر أحمد بن محمّد بن سعيد گويد: وي بعي، جدّاً،  ا محمّد بن سنان: نجّاشی با توجّه به9(. 888

(. شايخ طوسای   882شود )همان:  شود به او اتّكا کرد و به آنچه که فقط ايشان آورده توجّه نمی نمی

(. آقاي خوئی در آخر گويد: بر اسا  روايات، محمّد بن سنان از 818: 6878گويد: بعي، )طوسی، 

فردي ممدو  است، امّا با وجود تضعي، قدما و توثيق مفيد در  مواليان و دوستداران اهل بيت )ع( و

شود. همچنين داليل ديگاري را   ارشاد و توثيقات عام، موجب اعتماد بر وي و عمل به روايات او نمی

(، ولای بيشاتر   616: 61، ج 6876داناد )خاوئی،    اند، ن ذيرفتنی و مردود می که در توثيق وي گفته

رة توثيق ايشان که از مجلسی اوّل آغاز شده و تا زماان معاصار اداماه    د. دوان علما وي را توثيق کرده

اي است که اغلب انديشمندان رجال و محدّثان، محمّد بن سنان را توثيق کارده اسات و    يافته، دوره

اند؛ از جملة اين توثيقاات: الا،( عالّماه مجلسای در      برخی، وي را از ياران ممتاز امامان )ع( دانسته

(. 86اا 88: 68ق.، ج 6868کند )مجلسای،   وي را از اصحان سرگ ائمّه )ع( معرّفی می تّقينالم روضة

ق.: 6868داناد )هماان،    وي را فردي مورد اعتماد می فی علم الرّجال الوجیَ ن( عالّمه مجلسی در 

(. د( سايّد  878: 86ق.، ج6868داناد )حارّ عااملی،     (. ج( شيخ حرّ عاملی وي را فردي ثقه می616

ا مفضّال  1(. 886: 8، ج 6818العلوم دربارة وي به جاللت و بزرگی وي معتقد است )بحرالعلوم، بحر

الرّوايه دانسته اسات )نجّاشای،    بن عمر: أبوعبداهلل، کوفی، که نجّاشی وي را فاسدالمذهب و مضطرن

عبداهلل (. آقاي خوئی دربارة ايشان گويد: در عدّة شيخ مفيد آمده: از اصحان خاص أبی 861: 6819

در تعارض کالم نجّاشی و شيخ مفيد »گويد:  باشد و در ادامه ايشان می )ع(، ثقه و از فقهاي صال  می
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درماد  مفضال بان عمار      (ع) م دانست؛ زيرا رواياتی کاه از معصاومان  را مقدّ بايد سخن شيخ مفيد

 (.866: 66، ج 6876)خوئی، « جعفی آمده، شاهدي بر صحت کالم شيخ مفيد است

توان گفت: اين روايت از آنجاا کاه در سلسالة ساند آن، محمّاد بان        ر آن چه گفته شد، میبنا ب

سنان قرار دارد و از آنجا که وي بنا بر قول بيشتر علما، فردي موثّق و از مواليان و دوساتداران اهال   

 توان در شمار احاديث حَسَن به شمار آورد. باشد، اين حديث را می بيت )ع( و فردي ممدو  می

 الْعَبْدُ ينَاجِی مَاکَ يدِيسَ ايَ يکَأُنَاجِ»فرمود:  یمأصبغ بن نباته گويد علی )ع( در سجود خود د( 

 أَسْاتَغْفِرُک  وَ یءٌشَا  عِنْادَک  مِمَّاا  يانْقُصُ  لَاا  وَ تُعْطِی أَنَّک يعْلَمُ مَنْ طَلَبَ إِلَيکَ أَطْلُبُ وَ مَوْلَاهُ الذَّلِيلُ

: قَدِير یءٍشَ لگکُ عَلَی أَنَّکَ عْلَمُيَ مَنْ لَتَوَکَّ عَلَيکَ لُأَتَوَکّ وَ أَنْتَ إِلَّا الذُّنُونَ يغْفِرُ لَا نَّهُأَ يعْلَمُ مَنْ اسْتِغْفَارَ

 کسای  به مانناد  خواستارم تو از و گويد راز خود موالي با ذليل بندة چنانچه گويم راز تو با آقايم اي

 کاه  کسای  مانناد  جاويم  آمارزش  تاو  از و نيايد کم وستت نزد آنچه از و کنی یم عطا تو داند یم که

« تواناايی  چيز هر بر تو داند یم که کسی چون دارم، توکّل به تو و نيامرزد را گناه تو داند که جز یم

 (.686ق.: 6866مشهدي،  و ابن 868ق.: 6866صدوق، )

 بررسی سند حدیث

باراي ايشاان طلاب آمارزش     أبوالحسن جعفر بن محمّد بن مسرور، از مشايخ صدوق و شيخ ا 6

ا حسين بن محمّد بن عامر األشعري القمّی، از مشايخ کلينی و 8(. 66: 9، ج 6876کرد )خوئی،  می

کرد. وي همان حسين بن محمّد بن عمران بن أبی بكار األشاعري القمای     می از امام ربا )ع( روايت

اا عباداهلل بان    8(. 21: 7هماان، ج  باشد ) می نوادرباشد. کنيه وي أبوعبداهلل، ثقه و داراي کتان  می

باشاد   عمران بن أبی عمر األشعري، کنيه وي أبومحمّد، داراي وجه در ميان اصحان ما مای  عامر: ابن

تارين ماردم    ترين و بااورع  عمير: کنيه وي أبا محمّد، موثّق ا محمّد بن أبی8(. 862: 6819)نجّاشی، 

کرد و از  محمّد بن سماعه از وي روايت می (. حسن بن868ق.: 6886نزد عامّ و خاص بود )طوسی، 

اا أباان بان عثماان: األحمار البجلای،       9(. 827: 69، ج 6876اصحان امام صادق )ع( بود )خاوئی،  

اا ساعد بان    1(. 68: 6819باشد، بعداً در بصره سكونت گزيد )نجّاشی،  موالهم، وي اصالتاً کوفی می

ی بود، همچنين از امام باقر )ع( و اماام صاادق   طري،: الحنظلی، موالهم، کوفی، يعرف و ينكر و قاب

ا األصبغ بن نباته: از اصحان خاص حضرت علی )ع( بود )هماان:  7( 672کرد )همان:  )ع( روايت می

 (.88)حلّی: « هو مشكور»( و عالّمه حلّی دربارة ايشان گويد: 2
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احاديث باعي، باه   توان اين حديث را از  است، می« يعرف و ينكر»بنا بر اينكه سعد بن طري،، 

 شمار آورد.

من به همراه حضرت ربا )ع( به سوي »ابوالحسن صائغ و او از عمويش روايت کرد که گفت:  و(

اش  پاس چاون باه روساتايی رسايد، شانيدم کاه حضارت )ع( در ساجده          خراسان بيرون آماديم... 

 إِحْسَانِکَ فِی لِغَيرِي الَ وَ لِی صُنْعَ الَ وَ کيتُعَصَ إِنْ لِی ةَحُجَّ الَ وَ أَطَعْتُک إِنْ الْحَمْدُ لَکَ»فرمودند:  می

 مَغَارِبِهَاا  وَ الْاأَرْضِ  مَشَاارِقِ  فِی لِمَنْ اغْفِرْ رِيمُکَ ايَ فَمِنْکَ هحَسَنَ مِنْ أَصَابَنِی مَا أَسَأْتُ إِنْ لِیَ عُذْرَ الَ وَ

را اطاعت کانم و مارا حجّتای و عاذري      حمد مخصوص تو است. اگر تو...: الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ

نيست. اگر تو را معصيت و نافرمانی کنم و عملی از براي من و غير من نيست در احسان و بخشاش  

تو، و مرا عذري نيست. اگر کار بدي انجام دهم و آنچه خوبی و نيكی به مان رساد، هماه از جاناب     

)صادوق،   «مؤمنين و مؤمناات اسات  توست، اي کريم بيامرز هر کس که در مشرق و مغرن عالم از 

 (.886: 6ق.، ج 6866و ابن طاوو ،  869: 8، ج 6878

 بررسی سند حدیث

از وي به  الفقيهباشد، شيخ صدوق به غير از کتان  علی بن عبداهلل ورّاق: از مشايخ صدوق میا 6

صاال   (. وي أبی منصور، فقياه، محادّث و   66: 68، ج 6876عنوان الرازي وص، کرده است )خوئی، 

ا سعد بن عبداهلل بن أبی خل، األشاعري القمای: أبوالقاسام،    8(. 868ق.: 6868باشد )جواهري،  می

ا يعقون 8(. 677: 6819و نجّاشی،  869ق.: 6886باشد )طوسی،  شيخ، فقيه و داراي وجه و ثقه می

کَانَ »کرد،  يت میبن يزيد: ابن حمّاد األنباري السُلَمی، کنيه وي أبويوس،، از أبی جعفر ثانی )ع( روا

يُعرَفُ وَ يُنكَارُ  »ا محمّد بن حسّان: الرّازي، أبوعبداهلل الزينبی، 8(. 896: 6819)نجّاشی، « صَدُوقاً ثِقَة 

ا أبومحمّد نيّلی: النّاوفلی، حساين بان    9( 882کرد )همان:  ، زياد از بعفاء روايت نقل می«بَينَ بَينَ

کاوفی،  »فرمايناد:   (. ايشان در ادامه مای 96: 88، ج 6876باشد )خوئی،  يزيد بن محمّد النّوفلی می

ا حسين بن عبداهلل: 1(. 688: 7)همان، ج « باشد موالهم و أديب بود و از اصحان امام هادي )ع( می

کارد و   کرد و از خود ايشان، محمّد بان أحماد روايات مای     القرشی، از ابن عبداهلل النوفلی روايت می

از امام رباا )ع(   ا محمّد بن علی بن شاهويه بن عبداهلل:7(. 86: 7ج  باشد )همان، الحال می مجهول

ا أبی الحسن الصائغ: از اصحان اماام  2(. 898: 67باشد )همان، ج  الحال می کرد و مجهول روايت می

 باشد. الحال می (. عموي وي نيز مجهول688: 88باشد )همان، ج  الحال می ربا )ع(، ولی مجهول
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توان گفت، از آنجا که محمّد بان حسّاان زيااد از باعفا نقال حاديث        شد، میبنا بر آنچه گفته 

باشاد و   باشند، اين حديث از نظر سندي بعي، مای  الحال می کرد و اينكه دو راوي ديگر مجهول می

 گيرد. در شمار احاديث بعي، قرار می

لاب مغفارت   در احاديث ديگر نيز امامان)ع( به گناهاان خاود اعتاراف کرده،خواساتار توباه و ط     

؛ 698ق.: 6868؛ مفياد،  72: 6ق.، ج 6866؛ طوسای،  888: 6ق.، ج 6868)ر.ک؛ صادوق،  اند  کرده

 .(876ق.: 6886و همان،  892: 6ق.، ج 6866طاوو ،  ابن

افراد مختلفای وجاود   « توبه و استغفار»در سلسلة سند احاديث در يک نگاه کلّی بايد گفت اوّالً 

ثقه و برخی نيز باعي،   آنهابه احوال آنان پرداخته شد که برخی از دارند که در منابع رجالی شيعه 

افاراد ثقاه    از آنجاا کاه درصادي از راوياان ايان احادياث،      يااً  ثان. باشاند  میالحال  و تعدادي مجهول

باشاند کاه در ايان صاورت ايان       الحاال مای   باشند، راويانی نيز وجود دارند که بعي، يا مجهول می

تاوان   گيرند. ثالثاً با دقّت در مضمون اينگونه احاديث مای  عي، قرار میها در شمار احاديث ب حديث

هاي الهی است که ديگران را باه   گفت، مطالب اينگونه احاديث بيشتر در مورد توجّه به خدا و نعمت

 خوانند. هاي الهی فرامی چگونگی اعتراف به اين نعمت

د از مراحل و مراتب گناه آگاه باشايم و  ، باي«توبه و استغفار»قبل از پرداختن به بررسی احاديث 

اَناد ياا امار تنزيهای و      بدانيم که آيا انبياء )ع( و امامان معصوم )ع( از نهی تحريمی و مولوي معصوم

 شود. ارشادي که در ذيل به بررسی اين مقوله پرداخته می

 ( مراحل و مراتب گناه3ـ3

ن شود که عصمت از کادام ياک از آنهاا    گناه و نافرمانی داراي مراتبی است که پيشتر بايد روش

 باشد. به همين منظور، الزم است مراحل و مراتب گناه را بازبشناسيم: مورد ادعاي ما می

 ال ( گناه قانونی و شرعی

اين همان معناي مشهور گناه است و منظور از آن، تخلّ، از قانون مطاع )اعمّ از قانون دينای ياا   

شرعی مطابق است با تخلّ، از اوامر و نواهی مولوي و ما معتقديم  غير آن( است. اين مرحله در امور

 اَند. که تمامی انبياء از ارتكان اين قِسم از گناه معصوم
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 ب( گناه اخالقی

يعنی کاري از شخص سر بزند که مخال، مكارم اخالق باشد، هرچند که از حيث قانون و شارع،  

يّت اجتماعی افراد متفاوت است؛ ماثالً نسابت باه    ممنوع و حرام نباشد. گناه اخالقی نسبت به موقع

المثل يک نوشايدنی را باه دسات گرفتاه، در معاابر       برخی از افراد هي  اشكال اخالقی ندارد که فی

عمومی، مشغول نوشيدن آن باشند، امّا ممكن است چنين عملی براي افرادي کاه از نظار موقعيّات    

خاالف اخاالق محساون شاود و مرتكاب آن، ماورد        اجتماعی و دينی در مرتبة بااليی قارار دارناد،  

سرزنش قرار گيرد. طبيعی است افرادي که از نظر اجتماعی و دينی الگوي ديگرانند، بايد از اين نوع 

فرماياد:   گناهان نيز مبرّا باشند. آشكار است کسی که خدا اخالق او را تأييد کرده، خطان باه او مای  

لَقَـدْ  »نماياد:   (، و او را الگو و اُسوة تمامی آدميان معرّفای مای  8)القلم/« ی خُلُقٍ عَظِیمٍلَعَلَ وَإِنَّکَ»

(، از اين ناوع تخلّفاات هام معصاوم و مصاون      86)األحزان/« ةحَسَنَ ة أُسَْْانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ کَ

خواهد بود. کسی که هدف از بعثت او تكميل مكارم اخالقی و يا به تعبير ديگار، رسايدن باه اوج و    

تواند خود نقصی در اين زمينه داشته باشد، هرچند کاه مخالفات باا     نهايت مكارم اخالق است، نمی

چنين عصمتی با عصمت آنان از گناهان شرعی منافات ندارد، مگر اينكه گفته شود برخی از اماوري  

د. گرد شود، در مورد انبياء گناه شرعی محسون می که نسبت به عموم مردم گناه اخالقی شمرده می

، 6829در اين صورت، عصمت از اين قِسم از گناه نيز داخل در قِسم اوّل خواهد شاد )ر.ک؛ مظفّار،   

 (.811: 6ج 

 ج( گناه در مقام محبّت

مقام محبّت، لوازم و اقتضائاتی دارد که اگر محب به يكی از آن اقتضائات و آدان عمل نكند و از 

داناد و پيوساته از آن اساتغفار و اظهاار      ي خويش مای آن غفلت نمايد، اين کار را بزرگترين گناه برا

کند. اقتضاي محبّت کامل اين است که محب تمام توجّه او به محبون باشاد و نهايات    پشيمانی می

انقياد و فرمانبرداري را از او داشته باشد و هاي  گااه از او غافال نشاود. تنهاا و تنهاا باه محباون و         

جلب رباي او باشد. روشن است کاه در ايان حااالت، مساألة      هاي او بنگرد و همّ و غمّ وي خواسته

وجون و حرمت شرعی و امور اخالقی و نفسانی مطر  نيست و حسان ديگري در کار است و سارّ و  

اَند، خبري از آن ندارند. محبّت الهای نياز مساتثناي از     رمزي ويژه دارد که جز آنان که در آن وادي

ت همة عاشقان و محبّان نسبت به خدا، يكسان نيست، بلكه مقاام  اين حكم کلّی نيست. البتّه موقعيّ
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اي آدان خاصّ خود را دارد. به هر حال، هر چه  محبّت خود داراي مراتب مختلفی است که هر مرتبه

تر خواهد شد و بسا عظمت و  تر و عظيم مرتبة تقرّن آدمی به خدا بيشتر شود، مراتب گناه هم لطي،

ت براي محبّان و عاشقان، به مراتب بزرگتر از محرّماتی باشاد کاه ديگاران    بزرگی گناه در مقام محبّ

مظفّار،  و  869: 89ق.، ج 6868)مجلسای،  « حسانات األبارار سايّئات المقارّبين    »شوند  مرتكب می

 (.811: 6، ج 6829

شود، انبيااء )ع( و اماماان )ع( باه     حال ممكن است اين سؤال مطر  شود که چه چيز باعث می

پاسخ اين اسات کاه هاي  موجاود       ام محبّت عمل نكرده، به اين قِسم از گناه گرفتار آيندلوازم مق

تواناد زنادگی کناد. الزماة      مادّي با حفظ تمرکز کامل نسبت به خدا در تمامی مراحل حياات نمای  

زندگی دنيوي توجّه هر چند اندک، به مخلوقات است. حتّی ممكن است کاه ايان توجّهاات از نظار     

اشد؛ مثالً خداي حكيم خود دستور به انجاام ازدواج، خاوردن غاذا، تاأمين معااش و      شرعی واجب ب

معاشرت با مردم داده است، ولی الزمة عمل به اين واجبات شرعی اين است که مقداري از توجّهات 

کناد، اينگوناه اماور را باراي      محب به غير محبون معطوف شود. کسی که در مقام محبّت سير مای 

نمايد و در صدد استغفار و طلاب رحمات از خادا     اهی نسبت به آن مقام تلقّی میخويش گناه و کوت

تواند بدون چناين   ها و افضل و اشرف انبياء نيز نمی ترين انسان آيد. روشن است که حتّی مقرّن برمی

شوند، زندگی کند و معصوم از آنها باشاد. بناابراين،    اموري که به حسب مقام محبّت، گناه تلقّی می

ق.، 6867و طباطبائی،  89: 8ق.، ج 6826شوند )اربلی،  مصطل  شامل اين قِسم از گناه نمی عصمت

 (.811: 1ج 

 کننده بر وقوع گناه بررسی الفاظ داللت (1ـ3

بايد توجّه داشت که تعبيرهايی همچون عصيان، استغفار، توبه و امثال اينها، هميشه و همه جاا  

و نكتاة قبال ياادآوري شاد، نيسات؛ يعنای ايان الفااظ،         مالزم با عدم عصمت به معناايی کاه در د  

هاي متعدّدي دارند که در بسياري از موارد با عصمتی که ما نسبت به انبياء )ع(  ها و اطالق استعمال

(؛ باراي نموناه در ايان    816ق.: 6868و امامان معصوم )ع( معتقديم، منافاتی ندارند )ر.ک؛ االيجی، 

 شود: می« مغفرت»و « عصيان»ة اي به معناي دو واژ موبع اشاره

است، ولی « گناه کردن»در محيط ما همان « عصی»جاي گفتگو نيست که متبادر از لفظ  ال (

تار از آن    بسايار گساترده  « عصايان »ندارد و معنی واقعی کلمة  قرآناين تبادر ارتباطی به روز نزول 
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آن معنی کلّی، هرچند باه مارور    فهميم و معنی متبادر امروزي، فردي است از است که امروز ما می

 زمان در عرف ما در اين فرد شهرت پيدا کرده است.

همان پيروي نكردن  قرآندر لغت و مصطل  « عصی»معناي »به هر حال، مقصود اين است که: 

و سرپيچی و مقاومت است و اين حقيقت گاهی مالزم با معصيت است و گاهی نيست. هرگاه انسانی 

عَصَای قَاولَ   »گويناد،   ود که ابداً جنبة آمرانه ندارد، تبعيّت و پيروي نكند، میاز پند ناص  مشفق خ

و عصيان پيامبران و امامان معصوم)ع( نيز از اين مقولاه اسات و اينكاه اماروز از ايان واژه،      « نَاصِحِهِ

شود که با معصيت و ارتكان گناه مالزم است، اسا  آن، اصطال  متشرّعه است،  معنايی فهميده می

اي اسات عربای کاه باه      واژه« عصايان » »(؛ 689اا 681ق.: 6868)سابحانی،  « و ناه لغات   قرآننه 

و به چيزي که « : به سختی تأثير پذيرفتنبصعوبةاإلنفعال »و يا «عدم االنفعال: تأثيرناپذيري»معناي

 گويند کاه در مقابال   از يک عامل بيرونی منفعل نشود و يا به سختی تحت تأثير آن واقع گردد، می

دهندة آن، از اوامر  شود که انجام آن عصيان دارد. به گناهان شرعی هم از اين جهت عصيان گفته می

و نواهی خدا تأثير ن ذيرفته است. پس واژة عصيان هم در مورد تخلّ، از اوامر مولوي قابليّت کااربرد  

ز اوامر مولاوي صاادق   دارد و هم اوامر ارشادي؛ زيرا همچنان که عصيان و تأثير ن ذيرفتن بر تخلّ، ا

رود. همچنين اين تعبير قابل اطاالق بار تماامی     است، در مورد تخلّ، از اوامر ارشادي نيز به کار می

باشد؛ زيرا صحي  است دربارة کسی کاه ماثالً باه لاوازم و اقتضاائات مقاام        مراحل سه گانة گناه می

« ت تاأثير ن ذيرفتاه اسات   محبّت عمل نكرده، گفته شاود عصايان ورزياده اسات و از ايان اقتضاائا      

 (.687: 6ق.، ج 6867)طباطبائی، 

آياد و اساتغفار باه معنااي      مای « پوشااندن »و « سارپوش گذاشاتن  »به معنااي  « مغفرت» ب(

هاست. مغفرت و بخشيدن هر چيزي هم متناسب با همان چياز   درخواست سرپوش نهادن بر زشتی

و دقيقاً در برابر هر يک از مراحل گناه،  باشد؛ يعنی مغفرت داراي مراحل و مراتب گوناگونی است می

يابد و هم چنين استغفار دربارة اوامر و نواهی ارشاادي   استغفار و گذشت هم معناي ويژه خود را می

توان به درخواست آمرزش نسبت به گناه در مقام محبّت برگرداناد؛ يعنای هرچناد حكام      را نيز می

اين بود که مُحِب باه جلاب رباايت محباون خاود       مولوي در کار نبوده، ليكن اقتضاي مقام محبّت

داند، همان را به جاي آورد، و يا اينكه اساتغفار در باان    بينديشد و هر آنچه محبون به صال  او می

تخلّ، از اوامر و نواهی ارشادي به لحاظ هتک حرمت بمنی است کاه ايان تخلّا، در بار دارد؛ باه      

ی به عنوان مصالحت تشاخيص داده، مطاابق باا واقاع      عبارت ديگر، وقتی معلوم شد آنچه آمر و ناه
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خواساته،   کند تخلّ، از امر و نهی کسی که خيار و صاال  او را مای    بوده، شخص مأمور احسا  می

احترامی تلقّی شده است، هرچند چنين قصدي در کار نبوده اسات. باه هار حاال،      نوعی اهانت و بی

وباع لغاوي، از معنااي عاام و فراگياري       الفاظی همچون عصيان، مغفرت و اساتغفار از نظار اصال   

برخوردارند، هرچند که امروزه در عرف اهل شرع، عصيان به معناي انجام کار حرام است، امّا دليلای  

بر اينكه لفظ معصيت، در اصطال  شرع تنها در اين معنا استعمال شده باشد، نداريم، بلكه بر اسا  

اناد کاه طبيعتااً در هار ماوردي       ناي عام به کار رفتاه شواهد و قراين متعدّد، اين الفاظ در همان مع

 (.682يابند )ر.ک؛ همان:  معناي ويژة خود را می

 ماهیّت توبه و استغفار (1ـ3

توبه در لغت به معنی بازگشت، توجّه و التفات است. چنين نيست که اين واژه همواره به معناي 

شود که همراه با اعتراف به  خدا را شامل می بازگشت از گناه باشد، بلكه هر گونه بازگشت و توجّه به

ناتوانی خود از به جا آوردن حقّ بندگی است. بنابراين، توبه و استغفار داللتی بر گناهكار بودن فاعل 

در لغت به معنی پوشاندن و مستور کردن « غفر»مشتق شده است. « غفر»آن ندارد. استغفار از مادّة 

« مِغفَار »ق.: واژه غفار(، کااله را هام    6868: واژه غفر و قرشی، 6818و پرده انداختن است )راغب، 

در اصل به معنی بخشيدن و آمرزيدن و امثال آنهاا  « غفر»پوشاند. بنابراين،  اند، چون سر را می گفته

رود، از بان مجاز و استعاره است. بر اين اسا ، استغفار يعنای   نيست و اگر در اين معانی به کار می

خفی کردن و از بين بردن تبعات و آثار نامطلون يک چيز است. استغفار گاهی باه  طلب پوشاندن، م

گرفتگای و   منظور جبران هجران براي رسايدن باه وصاال اسات، گااهی باراي رفاع کادورت و دل        

گذرانی با ديگران است، بدون اينكه خطا و گناهی اتّفاق افتاده باشد. بناابراين، توباه و اساتغفار     وقت

مامان معصوم )ع( از مصاديق بارز تعظيم خدا، زيباترين جلوة خضاوع و خشاوع، اظهاار    انبياء )ع( و ا

نهايات   نهايت کوچک، در برابر آفريادگاري بای   اي بی تذلّل و خواري و اعتراف به قصور و تقصير بنده

بزرگ است. استغفار دايمی از عاليم ايمان و تقوا، شرط بندگی، گشايندة درهاي رحمت الهی و يكی 

 (.76: 6826بهترين موجبات تقرّن و وصال معبود است )ر.ک؛ شاکرين، از 

 ( مراتب توبه1ـ3

استغفار و توبه داراي مراتبی متناسب با عامالن آن است. توبة گنهكاران از گناه است و توبة اهل 

اي  باه سلوک از پرداختن به غير خدا و توجّه به غير حقّ است. توبه و استغفار انبيا و اماماان)ع(، مرت 
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باالتر از اينها دارد. توبة آنان گاه از اين است که بدون فرمان يا اذن خاصّ خدا توجّه به وسائط فيض 

گناهی  داشته باشند. لذا حضرت يوس، )ع( وقتی بدون فرمان خداوند کسی را واسطه قرار داد تا بی

ع دسات باه توباه    خود را به گوش حاکم مصر برساند، خود را گناهكار محساون داشات و باا تضارّ    

برداشت؛ چراکه اين کار با شأن حضرت يوس، )ع( و توحيد نان افعالی ناساازگار باود. در رابطاه باا     

توبه و استغفار انبياء و امامان معصوم )ع( هي  يک از اين امور معنی ندارد و شاأن آنهاا برتار از آن    

اَند و توجّه به مقام  يل الهیاذن خدا دست به کاري زنند. آنان چون مستغرق در ذات جم است که بی

هاي آن اعماال، آنهاا را در برابار     نگرند، با همة خوبی ربوبی دارند، وقتی به خود و اعمال خويش می

بينناد. بناابراين، توباه،     عظمت بی نهايت الهی، بسيار کوچک و ماية سرافكندگی و شارمندگی مای  

ه خدا، باالترين نقش عملی را در تربيت امّات  استغفار و استغاثة دايمی انبياء و امامان )ع( در پيشگا

آموزد که چگونه در پيشگاه خدا به توبه، تضرّع و انابه ب ردازند، به اندک اعماال   دارد و به ديگران می

نيک خود که هرگز سزاوار خداوندي خدا نيست، مغرور نگردند و خود را طلبكار خدا ن ندارند، بلكاه  

هااي رو    ها و گرياه  اي آوردن حقّ بندگی بشناسند. آيا کسی که نالهقصور و ناتوانی خود را با به ج

حضرت )ع( کاه ياک لحظاة    »گويد:  اطاعت و بندگی امير مؤمنان )ع( را ببيند و بشنود، با خود نمی

کند، پس منِ حقير چگونه بار خاود بباالم و از     عمرش برتر از عبادت ثقلين است، اينچنين توبه می

 (.78: 6866فاريان، « )خدا عذرخواهی نكنم!

من دعاي منقول از امام کاظم )ع( در سجدة »فرمايد:  می کش، الغُمّهمرحوم اربلی نيز در کتان 

، باا  «کند: رَنِّ عَصَيتُکَ بِلِسَانِی وَ لَو شِئتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَخرَساتَنِی  ديدم که به خدا عرض می شكر را می

اَند، پس اين اقرار به گناه چگونه قابل جمع با  معصوم خود انديشيدم مگر نه اين است که امامان )ع(

باشد  مدّتی در اين فكر بودم تا اينكه اين مسأله را باا سايّد بان طااوو  در مياان       عصمت آنها می

گذاشتم. ايشان در جوان گفتند که اين ادعيّه براي تعليم به ديگران بوده است ناه اينكاه باه قصاد     

بعد از آن جلسه با خود فكر کردم که امامان )ع( اين »افزايد:  اربلی میاعتراف به گناه باشند. مرحوم 

تواند به قصاد تعلايم    اند، پس نمی هاي شب نيز داشته ها را در مواقع خلوت و در نيمه ادعيّه و نيايش

ديگران صادر شده باشد. افزون بر آن، مگر ممكن است انسان يک عمر باراي تعلايم ديگاران گرياه     

ام را باه خاود مشاغول     ل، اين پاسخ سيّد مرا قانع نكرد و اين مسأله پيوساته انديشاه  کند به هر حا

داشت، تا اينكه به برکت عنايات امام موسی بان جعفار )ع( باه حقيقات جاوان دسات ياافتم کاه         

بردناد و در   هايی بودند که دائماً در يااد و ناام خادا باه سار مای       فرمودند: انبياء و امامان )ع( انسان

اي از يااد او غافال نشاوند.     کردند. پيوسته مراقب بودند که لحظه مراتب قرن الهی سِير می باالترين
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کردند و براي حفظ حيات و بقا باه مساايلی همچاون     پس هرگاه اندکی از اين مرتبة عالی تنزّل می

آورناد، اينهاا را    خوردن و آشاميدن و روابط زناشويی و يا حالّ و فصال مساايل اجتمااعی روي مای     

کردند. استغفار و توبة آنها نيز از چنين اعمالی بوده کاه تارک    گترين گناه براي خويش تلقّی میبزر

حَسَنَاتُ األَبرَارِ سَيِّئَاتُ »آنها مقتضاي مقام محبّت و قرن الهی است. از همين جاست که گفته شده: 

 (.88ا89: 8ق.، ج 6826)اربلی، « « المُقَرَّبِينَ

 ام دعاتواضع و فروتنی هنگ( 4ـ3

از آنجا که امامان معصوم )ع( بنا بر آيات و روايات از طارف خداوناد معصاوم هساتند، اينگوناه      

فرمايناد:   یماهلل جوادي آملی در اين باره آیةباشد.  یمدعاها برخاسته از توابع و فروتنی امامان )ع( 

کنند، شايد  یممعرّفی شايد حضرت علی )ع( و ديگر ائمّه )ع( آنگونه که خود را گناهكار و خطاکار »

که رسول خدا )ص( نيز فرمودناد:   ، چنان«عَلَی سَبِيلِ هَضمِ النَّفسِ»اين دعاها از روي فروتنی باشد: 

َو اَل َأنَا إاِلَّ أَنَّ ُيتَدَارَِکنِی اهلُل بِرَحَمتِِه: من نيز اگر خادا باا رحمات خاود دساتم را نگيارد )، نجاات        »

(. اين جملة پيامبر )ص( نيز مرادف باا ايان   662: 66ق.، ج 6868، )ابن أبی الحديد« نخواهم يافت(

فُّوا عَنْ مَقَاالٍ بِحَاقٍّ، أَوْ   فَالَ تَكُ»جملة امير مؤمنان علی )ع( و نيز ساير ائمّة هدي )ع( است مبنی بر 

خطاکار و گناهكار معرّفی  که در دعاها خود را« بِعَدْلٍ، فَِِنگی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِیءَ مَشُورَ ٍ

 (.816: 8، ج 6828)جوادي آملی، « اند کرده

 استغفار دفعی و رفعی( 1ـ3

استغفاري که در اين دعاها آمده، استغفار دفعی است؛ يعنای اساتغفاري کاه ماانع عاروض       الًاوّ

مَثال   شود، نه استغفار رفعی که براي آمرزش گناه و خطاي موجود است. مَثَل آنان یمغفلت و گناه 

کند تا غبار بر آن ننشيند، نه مانند کسی کاه   یماي بر روي آينة شفّاف آويزان  کسی است که پارچه

 (.818کشد تا غبار آن را بزدايد )همان:  یمدستمال  اش گرفتهبر روي آينة غبار 

ان ذکر شد، گناه اقساامی دارد کاه عبارتناد از: الا،( گنااهی کاه از ارتكا        قبالًياً بنا بر آنچه ثان

ي معصوم از اين قِسم گناه مصون هستند(. ها انسانگمان  شود )بی یممنهيات يا ترک واجبات ناشی 

ن( کارهايی که گناه اصطالحی نيست، ليكن با عزّت و جالل خداي سبحان منافاات دارد، هرچناد   

و آشااميدن   فرمان داده باشد؛ مانند خاوردن  آنهاکه ناچار از انجام آن کارها باشد يا خود خداوند به 

بينناد. از ياک    یمدر محضر پروردگار. در چنين مواردي اولياي الهی خود را ميان دو محذور گرفتار 
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اي جاز امتثاال    شامارند. از ايان رو، چااره    یما سو، امتثال نكردن فرمان الهی را معصيت )قِسم اوّل( 

آنجا که ذوات مقدّ  انبيااء  باشد. از  یمخداوند نيست. دعا و مسئلت به درگاه الهی نيز از اين قبيل 

)ع( و امامان معصوم )ع( هميشه و با همة وجود، متوجّه باري تعالی باوده، قلاب ايشاان ماالماال از     

اي اسات کاه    به گوناه  آنهاعشق بدوست و پيوسته مراقب اين توجّه و عشق هستند. عبادت و توجّه 

اُعبُاد اهللَ  »؛ آنهاسات ان ناظر اعماال  بينند و متوجّه اين نكته هستند که خداي سبح یمگويا خدا را 

بينی؛ زيرا اگر تو او  یمکَأَنَّکَ تَرَاهُ فَِِن لَم تَكن تَرَاهُ فَِِنَّهُ يَرَاکَ: آنگونه خدا را عبادت کن که گويا او را 

 (.688: 8، ج 6816)مصطفوي، « بيند یمبينی، او تو را  ینمرا 

فع است، ليكن نه براي رفع گناه اصطالحی، بلكه براي بنا بر اين تحليل، استغفار ائمّه )ع( براي ر

شاود و در حاديثی    یما رفع چيزي است که نسبت به شهود تامّ و استغراق محاض گنااه محساون    

: بر قلب مَرَّ إِنَّهُ لَيُغَان قَلبِی وَ إِنگی لَأَستَغفِرُ بِالنَّهَارِ سَبعِينَ »معروف از پيامبر اکرم )ص( رسيده است: 

ق.، 6868)مجلسای،  « کنم یماي که من روزانه هفتاد بار استغفار  نشيند، به گونه یمغبار و رو  من 

 (.818ا818: 8، ج 6828)ر.ک؛ جوادي آملی، ( « 868: 89ج 

آياتی زيادي مورد تأکيد قرار گرفتاه کاه در ذيال باه     « توبه و استغفار»نيز در رابطه با  قرآندر 

 شود. آنها پرداخته میاي از  نمونه

 «و روایات قرآن»ارزش توبه و استغفار در  (4ـ3

و روايات توبه يكی از عبادات بزرگ است و بنا بر آنچه خواهاد آماد، توباة افاراد و      قرآندر نگاه 

شود و بدين جهت است  استغفارشان، هرچند گناه شرعی هم نكرده باشند، يک فضيلت محسون می

ولی به جهت اينكه هميشه خود را در مقاام گنااه   که معصومين نيز که گناه شرعی و قانونی ندارند، 

در اين باره به شر  ذيال   قرآنگردد. برخی از آيات  دانند، استغفار گناه برايشان الزم می محبّتی می

 باشد. می

 قرآن( جایگاه توبه و استغفار در 3ـ4ـ3

 الْمُؤْمِنُـونَ  أَیُّهَـا  اجَمِیعً اللَّهِ إِلَى وَتُوبُوا...: »فراخوان همة مؤمنان به سوی استغفار ال (

 (.8)النّور/« شويد رستگار تا مؤمنان اى بازگرديد خدا بسوى همگى ... وتُفْلِحُونَ:  لَعَلَّکُمْ
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 ساوي  باه  بازگشات  آيد، می بر سياق از که طوري به «توبه» از بنا بر قول عالّمه طباطبائی، مراد

صاراط آن   و راه از پياروي  خالصاه،  و هی آنناوا  از انتهااء  و او اوامار  امتثاال  به است، تعالی خداي

 (.697: 69ق.، ج 6867)طباطبائی، 

 خداوند الْمُتَطَهِّرِینَ: وَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ یُحِبُّ اللّهَ إِنَّ: »کنندگان است ب( خدا دوستار توبه

 (.888)البقره/« دارد دوست( نيز) را پاکان و دارد دوست را کنندگان توبه

 کاه  اسات  کسای  معنااي  باه  و مبالغه صيغة «توّابين» فرمايند: کلمة رابطه نيز می عالّمه در اين

 نتيجاه،  در کنايم.  اساتفاده  نياز  «متطهّارين » کلمة از را مبالغه اين نيست بعيد کند، می توبه بسيار

 از هام  و طهاارت  و توباه  نوع جهت از کثرت هم شود، استفاده جهت هر از طهارت و توبه در کثرت

 باا  چاه  دارد، مای  دوسات  را توباه  انواع همة خدا که شود می چنين معنا وقت آن دو. آن عدد جهت

 حقّه اعتقادات همة به شدن معتقد با چه و باشد، او نواهی و اوامر همة امتثال با چه و باشد استغفار

 وباشاد   غسال  انجام و وبو با گرفتن اينكه چه دارد، می دوست را تطهير انواع همة خدا نيز و باشد،

 و توبه انواع اين همة هم باشد، حقّه علوم کسب با اينكه چه و باشد، صالحه اعمال انجام با اينكه چه

 (.862: 8ق.، ج 6867دو را )طباطبائی،  آن تكرار هم و دارد، می را دوست تطهير

 الْقَانِتِینَوَ وَالصَّادِقِینَ الصَّابِرِینَ»داران و مؤمنان:  زنده ج( استغفار سحرگاهی، عمل مداوم شب

گار و   اند و انفاق آنان شكيبايند و راستگو همواره اطاعت پيشه :بِاألَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ وَالْمُنفِقِینَ

هاي پنجگاناة   (، که در اين آيه نيز يكی از خصلت67عمران/  )آل« پردازند سحرگاهان به استغفار می

در ساحرگاهان  « اساتغفار »کند کاه منظاور از    میدر سحرگاهان معرّفی « طلب آمرزش»متّقين را، 

 در اساتغفار  و شاب  نمااز  باه  را اساحار  در اساتغفار  وارده، روايات و است آن در استغفار و شب نماز

: 8ق.، ج 6867اناد )طباطباائی،    نماوده  تفساير  اسات،  «وتر» رکعت يک همان که آخرين آن قنوت

671.) 

 ( جایگاه توبه و استغفار در روایات1ـ4ـ3

ر روايات نيز به نكاتی در خصوص توبه و استغفار پرداخته شده که مرتبط با بحث ماسات و آن  د

 اينكه:
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 کنندگان است خداوند دوستدار توبه ال (

 نيتار  دوسات : التَّوَّابُاونَ  الْمُفَتَّنُاونَ  تَعَاالَی  اللَّاهِ  إِلَی الْعِبَادِ أَحَبُّ»... فرمايند:  یمامام صادق )ع( »

« اي تعالی آن کسانی هستند که در فتنه )گنااه( واقاع شاوند و بسايار توباه کنناد      بندگان نزد خد

 (.618: 8ق.، ج 6816)مصطفوي، 

 عامل نجات« کنندگان توبه»سه خصلت  ب(

خِصَاالٍ لَاوْ   ابْنِ أَبِی عُمَيرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْطَای التَّاائِبِينَ ثَلَااثَ    »...

 التَّاوَّابِينَ  يُحِابُّ  اللّاهَ  إِنَّ»قَوْلُاهُ عَزَّوَجَالَّ    .مِنْهَا جَمِيعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنَجَوْا بِهَا خَصْلَة أَعْطَی 

 وَمَانْ  الْعَارْشَ  يَحْمِلُاونَ  ذِينَالَّا  »فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ لَمْ يعَذگبْهُ وَ قَوْلُاهُ   (،888)البقره/« الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ

 وَعِلْمًاا  رَّحْمَةة   شَایْءٍ  کُلَّ وَسِعْتَ رَبَّنَا آمَنُوا لِلَّذِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ يُسَبِّحُونَ حَوْلَهُ

 وَمَن وَعَدتَّهُم الَّتِی عَدْنٍ جَنَّاتِ وَأَدْخِلْهُمْ جَحِيمِ * رَبَّنَاالْ عَذَانَ وَقِهِمْ سَبِيلَکَ وَاتَّبَعُوا تَابُوا لِلَّذِينَ فَاغْفِرْ

 السَّايِّئَاتِ  تَاقِ  وَمَان  السَّايِّئَاتِ  الْحَكِايمُ * وَقِهِامُ   الْعَزِيزُ أَنتَ إِنَّکَ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ آبَائِهِمْ مِنْ صَلَ َ

 إِلَهًا اللَّهِ مَعَ يَدْعُونَ لَا وَالَّذِينَ»وَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ  (7ا6)غافر/« الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِکَ رَحِمْتَهُ فَقَدْ يَوْمَئِذٍ

 هُلَا  * يُضَااعَ،ْ  أَثَامًاا  يَلْاقَ  ذَلِاکَ  يَفْعَلْ وَمَن يَزْنُونَ وَلَا بِالْحَقگ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ يَقْتُلُونَ وَلَا آخَرَ

 سَيِّئَاتِهِمْ اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُوْلَئِکَ صَالِحًا عَمَلًا وَعَمِلَ وَآمَنَ تَانَ مَن إِلَّا مُهَانًا * فِيهِ وَيَخْلُدْ الْقِیَامَة  يَوْمَ الْعَذَانُ

ديثی مرفوع عمير از برخی از اصحان در ح بیأابن (: 12ا76رَّحِيمًا )الفرقان/ غَفُورًا اللَّهُ وَکَانَ حَسَنَاتٍ

 کننادگان ساه   توباه ه جال با   و رسد( حديث کرده که فرمود: خداي عازّ )ع( معصوم ه )که سندش ب

سابب آن همگای   ه ب ،و زمين بدهد ها آسمانتمامی اهل ه را ب آنهاخصلت داده است که اگر يكی از 

دوسات   هماناا خداوناد  »ش: آنان داده در( گفتاره يكی اين بشارت و نويدي است که ب) نجات يابند

پس هر که خادا او را دوسات   (. 888)البقره/« جويان را کنندگان را و دوست دارد پاکيزگی دارد توبه

کاه   ارند عرش را و آناان دکه بر کسانی آن: »فرمايد میديگر گفتار اوست که . عذان نكنداو را  ،دارد

 خواهند باراي آناان  ستايش پروردگار خويش و ايمان آورند بدو و آمرزش ه نند، تسبي  گويند باگرد

کاه توباه   را  پس بيامرز آناان  .رحمت و دانشه که ايمان آوردند، پروردگارا فرا گرفتی همه چيز را ب

باه  را  پروردگاارا و درآور ايشاان  . را از عاذان دوزخ بااز دار   آنهاا کردند و پيروي کردند راه تاو را، و  

شاد از پدرانشاان و همسرانشاان و    ايشان و هر که شايساته با ه هاي جاودانی که نويد دادي ب بهشت

دور  هاا  يباد را کاه از   و آن ها يبدو دور ساز ايشان را از  ،ی همانا عزيز و حكيميزيرا تو ؛فرزندانشان
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ديگار   (.7اا 6)غاافر/  « او مهر ورزيدي و اين است آن رساتگاري بازرگ  ه روز همانا ب در آن ،ساختی

دا معبود ديگري، و نكشند تنای را کاه حارام کارد     که نخوانند با خ و آنان: »است جلّ و گفتار او عزّ

حق و زنا نكنند و هر که چنين کند گرفتار کيفر شود. افزوده شود براي او عاذان در روز  ه خدا جز ب

پاس   .قيامت و جاودان ماند در آن سرا فكنده. مگر آنكه توبه کند و ايمان آرد و کردار شايسته کناد 

« هاا و خادا آمرزناده و مهرباان اسات      خاوبی ه را با  شاان يها يباد آنانند کاه خداوناد تباديل کناد     

 (.888: 8ق.، ج 6867)کلينی، ( « 12ا76/الفرقان)

 عامل خشنودی خداوند« توبه»ج( 

 ب تَوْبَةة   فَرَحااً  أَشَادُّ  تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ :فرمود یمکه  )ع(اء گويد: شنيدم از حضرت باقر ذابو عبيده خ»

 ذَلِاک  مِانْ  عَبْادِهِ  ب تَوْبَةة   فَرَحااً  أَشَادُّ  فَاللَّهُ فَوَجَدَهَا ظَلْمَاءَ لَیلَةٍ فِیزَادَهُ  وَ رَاحِلَتَهُ أَبَلَّ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِهِ

تار اسات از    توبه )و بازگشت( بنده خود فرحنااک ه همانا خداي تعالی ب :وَجَدَهَا حِينَ بِرَاحِلَتِهِ الرَّجُلِ

از  اش بناده  ةتوبا ه را بيابد، پاس خادا با    آنهاگم کند و خود را  ةمردي که در شب تاري شتر و توش

: 8ق.، ج 6867)کلينای،  « شاادتر اسات   ،حال که راحله گمشاده را پيادا کناد    چنين مردي در آن

 الْمُاؤْمِنِ  عَبْدِهِ ب تَوْبَة  يفْرَ ُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ» حضرت صادق )ع ( فرمود:القدا  نيز گويد،  ابن(. »889

شااد   خاود  ماؤمن  ةبناد  ةتوبا ه ب جلّ و همانا خداي عزّ :وَجَدَهَا إِذَا بِضَالَّتِهِ أَحَدُکمْ يفْرَ ُ کمَا تَانَ إِذَا

: 8)هماان، ج  « خود که پيدا کرده شاد گردد ةگمشده چه يكی از شما ب چون توبه کند، چنان ،شود

881.) 

 «استغفار»بهترین دعا  د(

بهترين : الِاسْتِغْفَارُ الدُّعَاءِ خَيرُ»کند که فرمود:  یم( نقل ص)سكونی از امام صادق )ع( از پيامبر »

حسين بن زيد نياز از اماام صاادق )ع( نقال     (. »868)همان: « خواهی( است دعا استغفار )و آمرزش

 :الْجَبَّاارُ  الْعَزِيازُ  اللَّاهُ  لَقَا الْعِبَادَ   خَيرُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ الَ ا  قَوْلُ وَ الِاسْتِغْفَارُ» کند که پيامبر )ص( فرمود: می

 «اهلل الَّاِ هَلَا اِ الَ»اساتغفار کاردن و گفاتن    (: 66)محمّاد/  « لِذَنْبِک اسْتَغْفِرْ وَاللَّهُ  إِلَّا إِلهَ الَ أَنَّهُ فَاعْلَمْ»

که نيست معباودي جاز خادا و     پس بدان: ار فرموده استجبّ جلّ و ، خداي عزّاست عبادتبهترين 

 (.969)همان: (« 66)محمّد/ براي گناه خويش آمرزش خواه
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 استغفار عامل قبولی عمل و(

 رُفِعَاتْ  الِاسْاتِغْفَارِ  مِانَ  الْعَبْدُ أَکثَرَ إِذَا» که فرمود: کند یمعبيد بن زراره از امام صادق )ع( نقل »

 ،بااال رود  او عمال  ة( نام،هرگاه بنده استغفار کند )و از خداوند آمرزش خواهد: تَتَلَأْلَأُ هِی وَ صَحِيفَتُهُ

 (.968)همان: « درخشد میکه  در حالی

 استغفار عمل مداوم پیامبر )ص( س(

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سْتَغْفِرُيَکند که فرمود: کَانَ رَسُولُ اهللِ  یمنقل  حارث بن مغيره از امام صادق )ع(»

 وَ اللَّاهَ  أَسْاتَغْفِرُ  ا  يقُولُ کانَ قُلْتُ قَالَ مَرَّ   سَبْعِينَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَی يتُونُ وَ مَرَّ   سَبْعِينَ يوْمٍ لگکُ فِی

 اللَّهِ إِلَی أَتُونُ وَ اللَّهِ إِلَی أَتُونُ وَ قُولُيَ وَ مَرَّ   سَبْعِينَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ قُولُيَ انَکَ قَالَ إِلَيهِ أَتُونُ

جال   و درگااه خاداي عازّ   ه رسول خدا )ص( اين بود که در هر روز هفتااد باار با    ةشيو:  مَرَّ سَبْعِينَ

 ونُتُا أَ ه وَاللَّ رُغفِستَاَ» :فرمود یمکردم: )يعنی(  گويد: عرض .کرد یمو هفتاد بار توبه  کرد یماستغفار 

ی لَا إِ ونُتُأَ»: فرمود یمگر( : استغفر اهلل، استغفر اهلل، و هفتاد بار )ديفرمود یم  فرمود: هفتاد بار «يهلَإِ

 (.969)همان: « ی اهللِلَإِ ونُتُأَ وَ اللّهِ

 دژ محکم در برابر عذاب الهی« استغفار» ش(

عبداللَّه بن محمّد جُعفی گفت: از امام محمّد باقر )ع( شانيدم کاه فرماود: رساول خادا )ص(      »

نٌ مِانَ الْعَاذَانِ فَمَضَای أَکثَارُ الْحِصْانَينِ وَ بَقِای       مُقَامِی فِيكمْ وَ اإلسْتِغْفَارُ لَكمْ حِصْنٌ حَصِاي »فرمود: 

 وَمَاا  فِايهِمْ  وَأَناتَ  لِيُعَذگبَهُمْ اللّهُ کَانَ وَمَا»لِلذُّنُونِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:  مَمْحَا ٌالِاسْتِغْفَارُ فَأَکثِرُوا مِنْهُ فَِِنَّهُ 

(: بودن من در ميان شاما و اساتغفار باراي شاما باه      88)األنفال/ « رُونَيَسْتَغْفِ وَهُمْ مُعَذگبَهُمْ اللّهُ کَانَ

دارد. س س امام باقر )ع( ادامه دادند که دژ  منزلة دو دژ محكم است که شما را از عذان در امان می

بزرگتر از ميان شما رفت )اشاره به رحلت رسول خدا )ص( دارد( و فقط استغفار باقی ماناده اسات.   

تاا   فرماياد:  کند. خداوند عازّ و جالّ مای    آمرزش کنيد؛ زيرا گناهان شما را پاک میپس بسيار طلب 

کند و تا هنگاامی   هنگامی که تو )اي رسول خدا )ص(( در ميان آنان هستی، خدا آنان را عذان نمی

 (.618تا:  بابويه، بی )ابن(« 88کنند، خدا آنان را عذان نخواهد کرد )األنفال/  که استغفار می



ی 
يج
رو
ا ت
ی 
لم
 ع
مة
لنا
ص
ف

یر
من
ج 
را
س

 
ل 
سا

8
رة 
ما
 ش
،

68
ن 
ستا
زم
 ،

68
68

 

 678 «توبه و استغفار امامان معصوم )ع(»بررسی متنی و سندی روایات 

 

و روايات توبه و استغفار عبادتی است که هماة   قرآنشود که در نگاه  ه گذشت، روشن میاز آنچ

اند. از اين رو، شايسته است که انبياء و امامان معصوم )ع(، پيش و بيش و  مؤمنان به آن دعوت شده

ورزند بهتر از همه، اين دعوت الهی را لبّيک گويند و در تمام حاالت خود بر توبه و استغفار مداومت 

 تا به اين وسيله، به فيض تقرّن هر چه بيشتر در درگاه الهی نايل آيند.

 گیری نتیجه

، اماماان معصاوم )ع( برخاوردار از عصامت و     قارآن از آنجا که به نصّ روايات و همچنين آياات  

جانشينان به حقّ پيامبر )ص( از طرف خداوند هستند، دربارة جمع باين ايان دسات از رواياات، باا      

 کنند، بايد گفت که: که داللت بر عدم عصمت امامان )ع( می« توبه و استغفار» روايات

 باشند. ا برخی از اين روايات از لحاظ سندي بعي، می6

 ا در بسياري از موارد، انبياء )ع( و امامان معصوم )ع( به عنوان يک سرمشق براي مردم ساخن 8
 تی داشته است.هاي آنها بيشتر جنبة تعليمی و تربي گفتند و گفته می

ا در بعضی از موارد، هدف اين بوده که بگويند: ما بدون تكيه بر لط، خداوند از خاود چيازي   8

اي  دارد و به تعبير ديگر، جملاه  نداريم، و اين مواهب و امدادها و توفيقات اوست که ما را معصوم می

ند، داللت بر معصوم بودن ا گيران گفته که از امامان معصوم )ع( نقل شد، درست به عكس آنچه خرده

گويد من شخصااً بادون پروردگاار از خطاا مصاون       آنان به کمک الطاف الهی دارد؛ زيرا علی )ع( می

نيستم و اين موهبت جز به امداد پروردگار نيست و يا به تعبيري که در سورة يوس، )ع( آماده جاز   

 نيست.« برهان رن»

و روايات و دعاها آمده، چيازي جاز تارک اولای      ا بسياري از اموري که به عنوان گناه در آيات8

شود و اين نكته نيز الزم به ذکر است که منظاور از تارک اولای ايان نيسات کاه کاار         محسون نمی

واجبی را ترک کرده باشند يا گناه و حتّی مكروهی را انجام داده باشند، بلكه منظور انجام فعل مبا  

تر بوده است. واب  اسات رهاا کاردن ياک      مستحب و حتّی مستحب است، در برابر کاري که از آن

مستحب اولی و رفتن به سوي مستحب ديگر به هي  وجه کار غير اخالقای نيسات و عناوان تارک     

اولی دارد، امّا همين کار که دربارة ديگران، نه تنها خالف نيست، بلكه انجام مستحب در حادّ خاود   

 گردد. ه عتان میيک فضيلت است، دربارة مقرّبان درگاه خدا گاه ماي
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عَلَی سَبِيلِ هَضمِ »باشد  ا تضرّع و دعاهاي امامان معصوم )ع( صرفاً از روي توابع و فروتنی می9

 «.النَّفَس

باشد؛ يعنی استغفاري که مانع از عارض شادن   ا استغفار حضرات )ع( نوعی استغفار دفعی می1

ان براي رفع است، ليكن نه براي رفع شود و از جهتی استغفار آن غفلت و گناه بر آن حضرات )ع( می

گناه اصطالحی، بلكه براي رفع چيزي است که نسبت به شهود تامّ و استغراق محض گناه محساون  

 شود. می

ا آيات و روايات نيز توبه و استغفار را به عنوان درجه و عامل رشد و نجاات و خشانودي خادا    7

 کنند. ز خود را از اين امتيازات محروم نمیاند و طبيعی است که امامان معصوم ني معرّفی نموده

توان گفت که رواياتی که شبهه در عدم عصمت امامان )ع( دارند، هي   بنا بر آنچه گفته شد، می

 گونه تعاربی با روايات دال بر عصمت امامان )ع(، ندارند.

 منابع و مآخذ

 آن الكريم.ق.(. ترجمة محمّدمهدي فوالدوند. تهران: دار القر6869. )قرآن کریم

مکتبةة  . قام:  البالغه إلبن أبی الحدید شرح نهجق.(. 6868اهلل. ) هبةابن أبی الحديد، عبدالحمياد  

 اهلل المرعشی النّجفی.آیة

اکبر غفّاري. تهاران:   . ترجمة علیثواب األعمال و عقاب األعمالتا(.  بابويه، محمّد بن علی. )بی ابن

 کتان فروشی صدوق.

 . تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.إقبال األعمالق.(. 6866سی. )طاوو ، علی بن مو ابن

 . قم: دار الرّبی.جمال األسبوع بکمال العمل المشروعق.(. 6886اااااااااااااااااااااااااا . )

 . قم: جامعة مدرّسين.المزار الکبیرق.(. 6866مشهدي، محمّد بن جعفر. ) ابن

 . تبريز: بنی هاشمی.معرفة األئمّةفی  ةالغمّکش  ق.(. 6826اربلی، علی بن عيسی. )

 . قم: شري، الرّبی.المواق ق.(. 6868اإليجی، عبدالرّحمن ابن أحمد. )

 . بيروت: دارالفكر.روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق.(. 6868آلوسی، سيّد محمود. )

علياق محمّدصاادق   . تحقياق و ت الفوائـد الرّجالیّـه  ق.(. 6818بحرالعلوم طباطبائی، محمّدمهدي. )

 الصّادق. مکتبةبحرالعلوم و حسين بحرالعلوم. تهران: 
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 . قم: مؤسّسة امام صادق )ع(.تفسیر صحیح آیات مشکلهق.(. 6868سبحانی، جعفر. )

 . قم: دفتر نشر معارف.عصمت(. 6826شاکرين، حميدربا. )

 )معرفـت  کـالم  و هفلسـف  «.تاالزم   يا تالئم تعاند، عصمت واستغفار؛»(. 6866شاکرين، حميد. )

 .8شمارة  دوم. سال کالمی.

 . قم: اسراء.ادب فنای مقربان(. 6828جوادي آملی، عبداهلل. )

 التّاريخ العربی. مؤسّسة. بيروت: المفید مِن معجم رجال الحدیثق.(. 6886جواهري، محمّد. )

. شّـریعه تفصیل وسائل الشّیعه إلی تحصیل مسائل الق.(. 6868حرّ عاملی، محمّد بن حسان. ) 

 البيت )ع( إلحياء التراث. آل مؤسّسةتحقيق سيّد ربا حسينی جاللی. قم: 

 . نج،: دار الذّخائر.رجالق.(. 6866حلّی، حسن بن يوس،. )

 . تهران: مرکز اطّالعات و مدارک اسالمی.معجم رجال الحدیث(. 6876خوئی، أبوالقاسم. )

 المرتضويّه. المکتبة. تهران: اظ القرآنمفردات الف(. 6818راغب اصفهانی، حسين بن محمّد. )

اي. تهاران: انتشاارات علميّاة     . ترجماة محمّادباقر کماره   األمـالی (. 6871صدوق، محمّد بن علی. )

 اسالميّه.

 . قم: جامعة مدرّسين.مَن ال یحضره الفقیهق.(. 6868ااااااااااااااااااااا . )

اکبر غفّاري. تهاران:   . ترجمة علیالسّالم علیه عیون أخبار الرّضا(. 6878ااااااااااااااااااااا . )

 نشر صدوق.

 . قم: جامعة مدرّسين.المیزان فی تفسیر القرآنق.(. 6867طباطبائی، محمّدحسين. )

 النّشر اإلسالمی. مؤسّسة. قم: الرّجال(. 6878طوسی، محمّد بن حسن. )

 . قم: ستاره.فهرستق.(. 6886اااااااااااااااااااااااا . )

. بياروت: مؤسّساة فقاه    مصباح المتهجّد و سالح المتعبّـد ق.(. 6866اااااااااااااااااا . )اااااا

 الشّيعه.

. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشای  معنا و چیستی امامت در قرآن(. 6866فاريان، محمّدحسين. )

 امام خمينی )ره(.

 . تهران: دارالكتب اإلسالميّه.قاموس قرآنق.(. 6868اکبر. ) قرشی، علی

 . تهران: دارالكتان اإلسالميّه.الکافیق.(. 6867ينی، محمّد بن يعقون. )کل
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. ترجمة سيّد جوادمصطفوي. تهران: کتابفروشای  اصول الکافی (.6816اااااااااااااااااااااااا . )

 علميّة اسالميّه.

 . بيروت: دار إحياء التراث العربی.بحار األنوارق.(. 6868مجلسی، محمّدباقر. )

. تصاحي  و تحقياق محمّادکاظم    فی علم الرّجال الةْجیزة ق.(. 6868ااااااااااااااا . )ااااااااا

 رحمان ستايش. تهران: همايش بزرگداشت عالّمه مجلسی.

. تصاحي  علای   المتّقین فی شرح مَن ال یحضره الفقیه روضةة ق.(. 6861مجلسی، محمّدتقی. )

 اسالمی کوشانبور. پناه اشتهاردي و حسين موسوي کرمانی. قم: مؤسّسة فرهنگی

 «.کوتااهی  و قصاور  به( السالم عليهم)معصومان اعتراف چرايی(. »6822يزدي، محمّدتقی. ) مصبا 

 .687 شمارة )معرفت(. عرفان و ادیان

 . قم: حوزة علميّة قم.اإلمامیّةفی شرح عقاید  اإللهیّةالمعارف   بدایة(. 6829مظفّر، محمّدربا. )

 . قم: کنگرة جهانی شيخ مفيد.مناسک المزارق.(. 6868مفيد، محمّد بن محمّد. )

 النّشر اإلسالمی. مؤسّسة. قم: الرّجال(. 6819نجّاشی، احمد بن علی. )

 )پـژوهش  حـدیث  و قرآن علوم «.انبياء عصمت با استغفار ارتباط»(. 6828کانی، جواد. ) نجفی

 .68 شمارة .دینی(

 هور.(. ترجمة محمّد دشتی. قم: مش6876. )البالغه نهج


