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)براي گناه زدایی  ت هاي طالییفرص(   )ایمان  (  
 

 

پسندی زشت گونه ھر از را وی آن ثمره که سازد بارور چنان را ایمانش درخت تا راست مومن شخص   

 و وجود در ایمان مارش کیفیت و لذت که است صورت آن در ، گرداند مبرا و پاک ھا گزینی شرک و ھا 
.گردد می پدیدار حولش ما  

  ،)  نیکو عمل و ایمان صورت در(  ، الھی بیکران یتعنا و رحمت ابربن نیز ابدی سرای زندگانی در
  

  وی نصیب تعالی حق دیدار و متنوعه اثمار و ھا نعمت اقسام ، گردیده معاف گناھانش و تقصیرات
  
 }  َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُھم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم { :  شود می

 
و ) شود  يزدان شامل گناھان ايشان مي( كارھاي شايسته بكنند ، آمرزش  كساني كه ايمان آورده و  

  50_ حج    .دارند ) در بھشت ( رزق و روزي ارزشمند و پاك و فراواني 
  

  ء اصل ایمان بارزترین و اساسی ترین نقش را در ھمه جھات حیات معنوی و اجتماعی انسانیت ایفا
  

  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعْنُھْم { :د می نماید که فروغ آن آخرت شمول می باش
  

 } َسیَِّئاِتِھْم َوَلَنْجِزَينَُّھْم َأْحَسَن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
 
  بخشیم و   ما گناھان ايشان را مي( كساني كه ايمان بیاورند و كارھاي شايسته انجام بدھند  

  
       ).دھیم  كنیم ، و پاداش كارھاي نیكشان را به بھترين وجه مي ميبديھايشان را محو 

  7_ عنکبوت 
  

  : شنایی در آن را می بخشد  آرزویاین تنھا ایمان است که بحر بخشایش را بجوش آورده ، به انسان 
  

  )تیار خطیبی نھض( )    ایمان آخرتت پر جمال کند          آنجا مغفرتت ذو الجالل کند (                 
  
 } ِإْثمًا َعِظیمًا  ِإنَّ الّلَه َال َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقِد اْفَتَرى { 

 
  بخشد ، ولي گناھان جز آن را از ھركس كه خود  شرك به خود را نمي) ھرگز ( بیگمان خداوند (  

  
   ) .و ھر كه براي خدا شريكي قائل گردد ، گناه بزرگي را مرتكب شده است . بخشد  ھد ميبخوا

  48_ نساء 
  

اسالم مقدس شرک را به عنوان بزرگترین گناه و افتراء بر ذات اقدس الھی و ناشناسی حقوق اهللا در 
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  . می کند  الوھیت و ربوبیت  و وحدانیت شدیدا تقبیح نموده ، آنرا مانع سعادت اخروی معرفی
  

  فضل خداوند تبارک و تعالی بی نھایت است ، لذا کثرت گناھان مانع توبه و استغفار نمی گردد ، پس 
  

  ایمان است که ھمواره امید رحمت و بخشش را در اعماق قلب آدمی به اھتزار می آورد ، که ترک
  

  .ادامه عصیان از ثمرات این امید ایمانی محسوب می گردد 
  

  )خ  –ن (     )ھرگز بسوی عصیان نروی                    قوی   تو ایمان باشد اگر(             
  
  : قال اهللا تعالی : سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم یقول : عن أنس رضی اهللا عنه قال { 
  

  ، لو بلغت  یا ابن آدم ، إنک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک وال ابالی ، یا ابن آدم
  

  ذنوبک عنان السماء ، ثم استغفرتنی ، غفرت لک ، یا ابن آدم ، إنک لو أتیتنی بقراب االرض خطایا ثم 
  

  }ا ، التیتک بقرابھا مغفرة ئلقیتنی ال تشرک بی شی
  
  : انس رضی اهللا عنه روایت می کند ، از رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم شنیدم که می فرمود ( 
  

  تو تا لحظه ای که از من بخواھی و امید به من کنی آنچه را که از ! ای فرزند آدم : د متعال فرمود خداون
  

   من از سپس و برسد آسمان بلندی به گناھانت اگر!  آدم فرزند ایتو سر زند می آمرزم و باکی ندارم ،
  

   حالی در و بیائی نزدم گناه از زمین پری به تو اگر!  آدم فرزند ای ، آمرزم می برایت آنرا ، طلبی آمرزش
  
.) گردم می روبرو تو با آمرزش از زمین پری به ، باشی نیاورده شریک من به که شوی روبرو من با

 ترمذی
 

  :   فرماید می ترغیب امیدواری سوی به تعالی و تبارک خداوند
 
 ُھَو ِإنَُّه َجِمیعًا الذُُّنوَب َيْغِفُر اللََّه ِإنَّ اللَِّه رَّْحَمِة ِمن واَتْقَنُط َلا َأنُفِسِھْم َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذيَن ِعَباِدَي َيا ُقْل  

    الرَِّحیُم اْلَغُفوُر
  
  و لطف از!  ايد كرده ھم روي زياده معاصي در كه آنان اي!  بندگانم اي:  بگو)  مردمان به خدا قول از(  

  
 و آمرزگار بسیار او كه چرا.  آمرزد مي را گناھان مهھ خداوند قطعًا.  نگرديد ناامید و مأيوس خدا مرحمت
 .است مھربان بس

 
  !است شده شرح چنین الذکر فوق آیت کابلی تفسیر در
 
   شدیدترین حق در و میکند اعالن را الراحمین ارحم حضرت پایان بی رحمت و عفو رفیع مقام آیت این( 
  

  ، نصرانی ، یھودی ، مرتد ، زندیق ، ملحد ، مشرک.  دارد شفا اکسیر حکم  العالج مأیوس مریضان
  

  سببی ، بشنود  را آیت این اینکه از بعد باشد چه ھر ، فاجر و ، فاسق ، بدکردار ، مبتدع ، مجوسی
  
  سبحانه تعالی او که زیرا ، کند امید قطع بکلی و ، شود مأیوس خدا رحمت از که نیست موجود 
  
   از بنده نباید بنابراین تواند نمی گرفته را او دست ھیچکس و ، کند می معاف بخواھد را که ھر گناھان 
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   فرموده امر جالله جل الھی اقدس ذات دیگر موقع در که ھست اینقدر.  شود امید نا او حضرت رحمت
  
   لمن(  با را)  جمیعا الذنوب یغفر اهللا إن(  لھذا ، کرد نخواھد معاف توبه بدون را شرک و کفر جرم که
  
 یغفر و به یشرک ان یغفر ال اهللا إن: ( فرماید می عزوجل او حضرت چناچه ، دانست مقید باید)  شاء
 . 8 - رکوع - النساء)  یشاء لمن ذلک مادون

 
   و تواند نمی کرده معاف را کالن یا خورد گناه ھیچ توبه بدون تعالی اهللا که آید نمی الزم تقیید این از اما
  
   شود می معاف گناه ھمه توبه بدون و نیست توبه به احتیاج جرم یک ھیچ برای که است مطلب این نه
 
   شرک و  کفر به اهللا اراده که شد کرده وانمود دیگر آیات در مشیت به راجع ، است مشیت فقط قید

  
  . ) داشته داللت آن بر ھم آیت این نزول شأن چنانچه ، گیرد نمی تعلق توبه بدون

 
   در تا میدارد وا را انسان باالخره ، گردد می اخالص روح با توأم مفید ی ھا کارنامه و اعمال باعث ایمان

  
   اهللا رضای تحصیل بمقصد جھاد و مبارزه و دیار ترک قبیل از قربانی به حاضر اش متعالی ھدف راستای

  
 . سازد می امیدوار الھی بیکران رحمت به را وی مراحل ھمه این نمودن سپری ، شود جالله جل

 
 ) : امید=  صالح عمل+  ایمان( 
 
    رَِّحیٌم َغُفوٌر َوالّلُه الّلِه َرْحَمَت َيْرُجوَن ُأْوَلِئَك الّلِه َسِبیِل ِفي َوَجاَھُدوْا َھاَجُروْا َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ِإنَّ  

            
   خدا رحمت آنان ، اند هكرد جھاد خدا راه در و اند نموده ھجرت كه كسانی و اند آورده ايمان كه كساني 

  
  218 - بقره   . است مھربان و آمرزنده خداوند و ، میدارند چشم را
 
  }اْلَكاِفُروَن اْلَقْوُم ِإلَّا اللَِّه َرْوِح ِمْن َيْیَأُس َلا ِإنَُّه{ : است کافران آئین الھی رحمت و فیض از نومیدی اما
  
 87 یوسف)  نشوند امید نا فرانکا گروه جز خدا رحمت از که است این سخن ھمانا( 
 
   تدبیر(  مکر و ناگھانی گرفت از حال ھیچ به که است این مومن صفت که ساخت نشان خاطر باید

  
  }اْلَخاِسُروَن اْلَقْوُم ِإلَّا اللَِّه َمْكَر َيْأَمُن َفَلاۚ  اللَِّه َمْكَر َأَفَأِمُنوا{: شود نمی ایمن خداوندی)  خفیه

 
  99 – اعراف. )  زیانکاران گروه مگر خدا مکر از دشون نمی ایمن پس( 
 

  : نماید فراھم مساوی بطور را امید ھم و خوف ھم آدمی قلب که است امر این بر دال شرعیه اصول
  
  }َرِحیٌم َلَغُفوٌر َوِإنَُّهۖ  اْلِعَقاِب َلَسِريُع َربََّك ِإنَّ{
 
  . 167- اعراف. )  است مھربان ندهآمرز نیز او و کننده عقوبت زود تو پروردگار آئینه ھر( 
 

   شخص و ، کند می پیدا اشتیاق آن به ، بیند می بھشت در را خود مقام صالح و مومن شخص چون
  
   به ایمان مقتضیات از منازل آن آوری یاد ، نماید می بیداد و داد بدش جایگاه دیدن با فاسق یا و کافر

  
  : قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی الخدری سعید أبی عن{  : رود می شمار
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   ، قدمونی:  قالت صالحة کانت فان ، أعناقھم علی الرجال او الناس احتملھا و الجنازة وضعت إذا
  

   ؟ بھا تذھبون این ، ویلھا یا قالت صالحة غیر کانت ان و ، قدومونی
 

  }  صعق سمعه ولو االنسان اال شیئ کل صوتھا یسمع
 
  : فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که نماید می روایت عنه اهللا رضی خدری سعید بوا( 
  

   ببرید، پیش مرا:گوید می باشد صالح ،اگر بردارند خویش ھا شانه بر آنرا مردم و شود نھاده جنازه چون
  
   را صدایش که ای گونه به  برید؟ می کجا را او ، او بر وای: گوید می نباشد صالح اگر و ، ببرید پیش و
  

 بخاری).  شود می ھوش بی بشنود را آن انسان گاه ھر و ، شنود می انسان جز چیز ھمه
 

 مثل النار و نعله شراک من احدکم الی أقرب الجنة{ : است وارد چنین دیگر شریف حدیث در ھمچنان
 } ذلک

بخاری ).خ نیز ھمچنانبھشت برای یکی از شما از بند و تسمه کفشش نزدیکتر است و دوز (  

 

  )خ  –ن (     فراھم ای کرده ایمان خواست دو               ھم با امید و بیم آوری جمع چو       
 

 
  .باشد می جالله جل اهللا آوری یاد و ذکر ، ایمان ھای ویژگی از
 

   او بر نیز تعالی حق که نماید می یاد را تبارک خداوند دل به ھم و زبان به ھم مومن شخص یعنی
  

    ِ} َتْكُفُرون َوَال ِلي َواْشُكُروْا َأْذُكْرُكْم َفاْذُكُروِني{ ھد می قرارش مرحمت مورد فرموده احسان
 
   و آفاق در سیر و ، قدم و قلم و زبان و دل به ، معاصي از دوري و عبادت و طاعت با(  كنید ياد مرا پس 

  
   ابواب گشايش و ثواب اعطاء با(  كنم ياد را شما نیز من تا)  من قدرت و عظمت كشف جھت ، انفس

  
   ، كردار و گفتار با و(  كنید سپاسگزاري من از و)  نعمت و قدرت و پیروزي ادامه و خیرات و سعادت

  
        ) مگیريد ناديده مرا نعمتھاي و( مكنید ناسپاسي من از و) باشید من احسان و انعام شكرگزار

 . 152 - بقره
 

 شود نھان کاندر  است فکر یکی آن و             شود زبان کاندر   تاس ذکر یکی آن
 

 داــپی گردد جان به نیز حقت شقــع                داــــــــــخ ھرـــب بود گر فکرت و ذکر
 

 )خ  –ن (  
 
 
  } اْلَغاِفِلیَن مَِّن َتُكن َوَال َواآلَصاِل ْلُغُدوِِّبا اْلَقْوِل ِمَن اْلَجْھِر َوُدوَن َوِخیَفًة َتَضرُّعًا َنْفِسَك ِفي رَّبََّك َواْذُكر  

 
   و صبحگاھان ، آرام و آھسته و)  او از(  ھراس و)  خدا برابر در(  فروتني با ، خود دل در را پروردگارت 

  
 205 -  اعراف. مباش غافالن زمره از و ، كن ياد شامگاھان
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  : است شده وارد چنین الذکر فوق آیت مورد در کابلی تفسیر در
 
   داشته توجه آن به دل از ، گوید زبان به ذاکر چیزیکه که است این خدا ذکر اصلی جوھر و روح یعنی( 
  

  عین در و ، شوند مشغول خدا یاد به عضو دو ھر دل و زبان و برسد بظھور ذکر کامل منفعت تا ، باشد
  
  . کند ادی را خدا حقیقی رھبت یا و رغبت به ، باشد مملو قتر از دل ذکر

 
   حال ھمه در ھیأت در ، آواز در ، لھجه در ، کنند می التجا کسی به ترسناک کنندگان زاری چنانکه

  
   پست آواز مذکور و ذکر جالل و عظمت از که است طبیعی و. باشد محسوس خوف و تضرع عالیم
  .شود می

 
  
 
ِن اْلَأْصَواُت َوَخَشَعِت(    108 – طه)  َھْمًسا ِإلَّا َتْسَمُع َفَلا ِللرَّْحَمٰ
 
   الھی بذکر جھرا یا سرا مالیم آواز به که ھر ، شده ممنوع آواز کردن بلند بشدت که اینجاست از
  

  : گوید می شاعر. است این از بلندتر سعادتی چه را  عاشق ، کند می ذکر را او نیز خدا بپردازد،
 

 کنید فریاد که متازید ورد آنقدر                 سراغ کرد نفس آغوش از باید را یار
 
 
 خواھد مبدل آمیز فاجعه جیدی ترا داستان به را تو آسا سیل گناھان که یی نموده تصور گاھی آیا

  !؟ ساخت
 
   ھایت وسوسه بھر از شیطانی خدا ذکر از اعراض و قسوت و غفلت ھنگام که ای کرده فکر گاھی آیا و
  
 !شد؟ اھدخو مسلط ودتج رب و قرین تو به اغوایت برابر و
 
  )  َقِريٌن َلُه َفُھَو َشْیَطانًا َلُه ُنَقیِّْض الرَّْحَمِن ِذْكِر َعن َيْعُش َوَمن(  

 
   ھمواره اھريمني چنین و ، سازيم مي او مأمور را اھريمني ، شود روگردان و غافل خدا ياد از كس ھر 

  
 36-زخرف)  سازد مي اش سرگشته و گمراه و(  گردد مي وي ھمدم

 
  !؟ میدارند بازت حق ذکر از ، شده تو سالطین شیاطین آن باالخره که یی اندیشیده ھم گاھی آیا و
 
     مُّْھَتُدوَن َأنَُّھم َوَيْحَسُبوَن السَِّبیِل َعِن َلَیُصدُّوَنُھْم َوِإنَُّھْم  

 
  )  كه آرايند مي نظرشان در را گمراھي اي گونه به(  و دارند بازمي)  خدا(  راه از را گروه اين شیاطین 

  
 37 - زخرف. ھستند حقیقي يافتگان ھدايت ايشان كنند مي گمان

 
  شوند سالطین آنان و رعیت تو                شوند شیاطین تو بر چیره غفلت از

 
 )خ  – ن(                                                                                                             

 
         مھربان پروردگار ریسمان به زدن چنگ ھمانا معاصی کویر چنین از رفت بیرون راه بھترین پس
 :باشد می
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   علی خفیفتان کلمتان:  وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضی ھریرة ابی عن{ 
  

  } العظیم اهللا سبحان ، بحمده و اهللا حانسب ، الرحمن إلی حبیبتان ، المیزان فی ثقیلتان ، اللسان
 
   است کلمه دو: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که شده روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از( 
  
   جل رحمان نزد در و گران)  اعمال ترازوی(  در و)  شود می اداء آسانی به(  بوده سبک زبان بر که
  

  .العظیم اهللا سبحان ، بحمده و اهللا سبحان :است محبوب جالله
 
 علیه متفق). است بزرگ که را خداوندی است پاکی ، زبانم تر ثنایش به و را خدا است پاکی( 
  
   ال وحده اهللا اال اله ال قال من وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی ھریرة ابی عن

  
   و رقاب عشر عدل کانت مرة مأة یوم فی ، دیرق شی کل علی ھو و الحمد له و الملک له له شریک

  
   لم و یمسی حتی ذلک یومه الشیطان من حرزا له کانت و سیئة مأة عنه محیت و حسنة مأة له کتبت

  
   مرة مأة فی بحمده و اهللا سبحان:  قال من:  قال و منه اکثر عمل رجل اال به جاء مما بأفضل احد یأت

  
  } لبحرا زبد مثل کانت إن و خطایاه حطت

 
   ھر در آنکه:  فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی ھریره ابو از( 
  
   را او شریکی و است یگانه که ، اهللا جز حقی بر معبود نیست...  وحده اهللا اال اله ال(  بگوید بار صد روز
  

  ده کردن آزاد برابر برایش است قدرتمند ، اھدخو چه ھر بر او و راست او ثناء حمد و پادشاھی ، نیست
  
   شام تا روز آن در برایش و گردد می کم گناه صد او از و شود می نوشته نیکی صد برایش و است برده

  
   بیش که مردی مگر آورد نمی آورده وی که آنچه از بھتر یک ھیچ و باشد می شیطان از پناھی و حفظ

  
   شود می محو گناھانش گوید بحمده و اهللا سبحان بار صد روز در آنکه:  فرمود و است نموده عمل او از
  
 . علیه متفق)  باشند دریا کف مانند چند ھر
 

   آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که کند می روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از ھمچنان اهللا رحمه مسلم
  

   بار سه سی و الحمدهللا بار سه سی و اهللا سبحان بار سه و سی نماز ھر از بعد آنکه:  فرمود وسلم
  
   علی ھو و الحمد له و الملک له ، له شریک ال وحده اهللا اال اله ال: بگوید صد اتمام برای و گفته اکبر اهللا

  
 . باشد دریا کف مثل چند ھر شود می آمرزیده گناھانش ، قدیر شی کل

 
   دبر یتعوذ کان ، وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی وقاص أبی بن سعد عن{ 
  

   أرذل یلإ أرد أن من بک اعوذ و ، البخل و الجبن من بک اعوذ إنی اللھم: [  الکلمات بھوالء الصلوات
  

  ] القبر فتنة من بک أعوذ و ، الدنیا فتنة من اعوذبک و العمر
 
 عقب در وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که شده روایت عنه اهللا رضی وقاص ابی بن سعد از( 
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   از من خدایا بار... ) (  و...  الجبن من بک اعوذ إنی اللھم(  جست می پناه سخنان این به نماز ھر
  

        پناه تو به قبر عذاب و دنیا فتنه از و شوم گردانده باز عمر ترین پست به اینکه از و بخل و ترس
 بخاری)  جویم می

 
  : فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه هللا رضی ھریره ابو از ھمچنان

  
   اعوذ انی اللھم: (  بگوید و جسته پناه خدا به چیز چھار از باید بنشیند تشھد در شما از یکی ھرگاه

  
  ) الدجال المسیح شر من و ، الممات و المحیا فتنة من و ، القبر عذاب من و ، جھنم عذاب من بک

 
 پناه تو به مسیح دجال فتنه شر از و مرگ و زندگی فتنه از و قبر عذاب و دوزخ عذاب از من!  خدایا( 
 مسلم).  جویم می

 
   آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که کند می روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از اهللا رحمه مسلم ھمچنان

  
   و عالنیته و ، آخره و اوله و ، جله و دقه ، کله ذنبی اغفرلی اللھم: (  فرمود می اش سجده در وسلم

  
 ).بیامرز را پنھانم و آشکارا و آخر و اول و بزرگ و کوچک گناھان ھمه پروردگارا)(  سره

 
   که کند می روایت عنه اهللا رضی وقاص ابی بن سعد از اهللا رحمه مسلم امام دیگر شریف حدیث در{ 
  

  که شما از یکی شود می عاجز آیا:  فرمود و بودیم موسل آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول نزد ما:  گفت
  
   که تواند می ما از یکی چگونه: گفت و نموده پرسش ھمنیشانش از شخصی دھد؟ انجام  نیکی ھزار

  
   ، شود می نوشته نیکی ھزار برایش و ، گوید می اهللا سبحان بار صد: فرمود  دھد؟ انجام نیکی ھزار

  
  }.  شود می کم گناه ھزار او از اینکه یا
 

   آگاھانه بیش و کم اشتباھاتی و ھایی معصیت نخواھی خواھی و است گناه زدودن بحث موضوع چون
   . زند می سر زاد آدمی از  آگاھانه غیر و
  

  } ئین التوابون کل ابن آدم خطاء ، و خیر الخطا{ : پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله وسلم فرمود
  
   ی و ابن ماجه و احمدترمذ) . خطاکاران توبه کنندگانند د ، و بھترین ھمه فرزندان آدم خطاکارن( 
  

لذا اذکار فوق الذکر بعنوان نمونه نگاشته شد تا به تمسک جستن به آنھا و سایر اذکار مستونه ، اهللا 
  .زد رمتعال گناھان را کاسته و ما را بیام

  
  فزاید    ذکر حق ثوابت می              ذکر حق گناھت می زداید    

 )خ  –ن (                                                                                                                                  
  

  یعنی از جھاد گریختن و در جنگ به کفار پشت نشان دادن ، گناه بسیار سخت بل) فرار من الزحف ( 
  . است  )ر اکبر الکبائ( 

  َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفًا َفَال ُتَولُّوُھُم اَألْدَباَر  {: خداوند تبارک و تعالی می فرماید 
 
و فرار ( روبرو شديد ، بدانان پشت نكنید ) در میدان نبرد ( ھنگامي كه با انبوه كافران ! اي مؤمنان  

 )  ننمائید
 
 الّلِه َوَمْأَواُه َجَھنَُّم َوِبْئَس َوَمن ُيَولِِّھْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحیِّزًا ِإَلى ِفَئٍة َفَقْد َباء ِبَغَضٍب مَِّن  
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  :توبه

 } اْلَمِصیُر 
 
  اي يا پیوستن به دستهمگر براي تاكتیك جنگي  - ھركس در آن ھنگام بدانان پشت كند و فرار نمايد  

  
   16_  15سوره انفال .و دوزخ بدترين جايگاه استشد و جايگاه او دوزخ خواھد بود،خشم خدا خواھد  گرفتار 

  
  در حدیث متفق علیه . رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم فرار از جھاد را ھالک کننده نامیده است 

  
   السبع اجتنبوا{ : مبر صلی اهللا علیه و آله وسلم فرمود از ابوھریره رضی اهللا عنه روایت است که پیا

  
 پشت و( }  الزحف یوم التولی و{ : فرمود آن جمله از و)  بترسید مھلک چیز ھفت از( }   الموبقات
  ). جنگ روز در گرداندن

 
  یک چنین شد خواھد باعث گیرد چشمه سر دل ته از که مخلصانه استغفار با توأم صادقانه توبه ولی

  
 واقع الھی مغفرت مورد)  باشد می مستثنی العباد حقوق البته(  کبیره گناھان سایر و بزرگ گناه 

  . است عظیم پروردگار واسع فضل نمایانگر که ، شوند
 

  القیوم الحی ھو اال اله ال الذی استغفرواهللا{ :  بگوید آنکه: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول
  
   ، است پایدار و زنده او ، نیست او جز بحق معبودی که خداوندی از طلبم می آمرزش( }   الیه أتوب و 
  
 کرده فرار جنگ میدان از چند ھر شود می آمرزیده گناھانش)  کنم می بازگشت و توبه بسویش و

  .}  باشد
 
  . مسلم و البخاری شرط علی صحیح حدیث: قال و الحاکم و الترمذی و ابوداود رواه

 
 نخواھد ضایع را زدایی گناه برای طالیی ھای فرصت چنین از استفاده ھوشیار شخص که ستا بدیھی
  .کرد

  
  

 
 
  بنده نیست: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که شده روایت عنه اهللا رضی ابوبکر از
  
   از آن از سپس ، بخواند نماز رکعت دو و نموده طھارت نیکو طور به سپس دھد، انجام را گناھی که ای 
  

   ِإَذا َوالَِّذيَن{ :  کرد قرائت را آیه این سپس ، بخشد می را وی اینکه مگر ، کند مغفرت طلب خداوند
  

  } اللََّه َذَكُروا َأْنُفَسُھْم َظَلُموا َأْو َفاِحَشًة َفَعُلوا
 
 ) ماجه ابن و داود ابو. (  ١٣۵ - عمران آل ) را خدا کنند یاد ، خود بر کنند ستم یا کنند زشت کار چون( 
 

 بخشیده را وی جالله جل خداوند که نماید یقین باید ، شود نادم صادقانه طور به گناھش از بنده چون
  .باشد نشده مرتکب را گناھی گویا که است

 
  آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که کنند می روایت عنه اهللا رضی مسعود ابن از طبرانی و ماجه ابن

  
 گناھی که است کسی مانند گناه از کننده توبه( }  له ذنب ال کمن الذنب من التائب{ : دفرمو وسلم 

  ) . است نکرده
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:وضوء  

   که شیطان وسوسه تشکیک و تردید اوقات بسا زیرا ، شود ورزیده اجتناب مورد این در تردید و یأس از
  

 .نماید می باز را است جرم و گناه بسوی راھی
 

 گناه بی چو گناھست از تایب که              آگاه ات دهــقاع زین یغمبرـپ کرد
 

 ھوس راه گشاید باز ابلیس که             پس مکن شک و وسوسه بیھوده
 

  )خ  –ن (                                                                                                                                        
  
  
  

   نیت وضو کننده باید، کفارۀ گناھان به شمار می رود اسباب از یکی و فضیلت با عبادات از یکی  وضوء
  

   را وی کار این ، نکند فراموش را وسلم آله و علیه اهللا صلی نبوی سنت پیروی و اهللا به جستن تقرب
  

  .نمود خواھد ترغیب طھارت در احسان و اتقان بسوی
 

 زیر یعنی مکان ترین نازک و ترین دقیق از حتی و پا و روی و دست از وضو اثنای در آدمی صغیره گناھان
  . شود می بیرون ھایش ناخن

 
  :فرمایید توجه ذیل احادیث به لطفا

 
   توضأ من:  وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضی عفان بن عثمان عن[ 
  

  ] أظفاره تحت من تخرج حتی جسده من خطایاه خرجت الوضوء فأحسن
 
  : فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی عفان بن عثمان از( 
  

 ھایش ناخن زیر از اینکه تا ، شود می بیرون بدنش از گناھانش ، نماید وضوء نیکو و کند وضوء کسیکه
 مسلم) .  برآید می

 
   ھكذا من توضًا: مثل وضوئی ھذا ثم قال توضأء وسلم آله و علیه اهللا صلی هللا رسول رأیت: قال عنه و[ 
  
  ]  نافله المجسد إلی مشیه و صالته کانت و ذنبه من تقدم ما له غفر

 
   دیدم را وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول من:  گفت که است مروی عفان بن عثمان از ھمچنان( 
  
   آمرزیده اش گذشته گناھان کند وضوء گونه این کسیکه: فرمود و تساخ وضوء وضویم این مثل که ،
  
 ) مسلم) ( رود می حساب به نافله برایش مسجد به او رفتن و نماز و شود می

 
   أو المسلم العبد توضأ إذا: قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی ھریرة أبی عن[ 
  

   فإذا ، الماء قطر آخر مع أو الماء مع بعینیه الیھا نظر خطیئة کل ھهوج من فخرج وجھه فغسل المومن
  

   رجلیه غسل فإذا ، الماء قطر آخر مع أو الماء مع یداه بطشتھا کان خطیئة کل یدیه من خرج یدیه غسل
  

  ] الذنوب من نقیا یخرج حتی الماء قطر آخر مع أو الماء مع رجاله مشتھا خطیئة کل خرجت
 
   بنده چون: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از( 
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 أذان

  
   ، نگریسته آن سوی به چشمانش با که گناھی ھر ، بشوید را رویش و سازد وضوء مومن یا مسلمان

  
   که گناھی ھر ، بشوید را ھایش دست چون و ، برآید می آب ھای قطره آخرین با یا آب ھمراه رویش از
  

   که گناه ھر بشوید را پاھایش چون و ، براید می آب قطرات آخرین با یا آب با زده چنگ به دستھایش
  

). شود می بیرون پاک گناھان از اینکه تا براید می آب قطرات آخرین با یا آب با ، رفته آن بسوی پاھایش
 مسلم

 
   به یرفع و الخطایا به یحمواهللا ما علی مأدلک أال: قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه و[ 
  

   و ، المساجد إلی الخطا کثرة و المکاره علی الوضوء باغسا:  قال ، اهللا رسول یا بلی: قالو ؟ الدرجات
  

  ] الرباط فذالکم الرباط لکمافذ الصالة بعد الصالة انتظار
  
   به را شما آیا: فرمود وسلم آله و یهعل اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از و(
  

   نکنم؟ راھنمایی برد می بلند را درجات و ، نموده محو را گناھان آن بوسیله تعالی خداوند که چیزی
  

   بسیار و)  زیاد گرمای و سردی مانند(  ھا سختی بر وضوء کردن تمام: فرمود.  اهللا رسول یا آری: گفتند
  
   ، باشید پایبند آن بر باید که موقفی است این پس ، نماز از بعد نماز انتظار و ، مساجد بسوی زدن گام

  
 مسلم. ) کنید التزام بدان باید که موقفی است این و
 

 بشوید نقصانت و نقص طھارت             بشوید عصیانت و عیب طھارت
 

 است نیاز بی ذات به ھم عبادت           است نماز ھر مفتاح که طھارت
 )خ  –ن (                                                                                                                                             
  .شماریم غنیمت را زدایی گناه برای طالیی ھای فرصت اینچنین پس

  
  
 
 

   حایز را یفعال سھم ھمگانی وتدع و جھانی فراخوان این در جان و دل از تا راست مسلمان
  

   وی آواز مسافت اندازه به تا خواند فرا مسجد بسوی را مردم خویش مخلصانه زیبای ندای با و گردد
  

   آله و علیه اهللا صلی اهللا نبی أن عنه اهللا رضی عازب بن البراء عن[  گردد حاصل برایش الھی مغفرت
  

 من یصدقه و ، صوته بمد له یغفر الموذن و ، المقدم فالص علی یصلون مالئکته و اهللا إن: قال وسلم
  ] معه صلی من أجر مثل له و ، یابس و رطب من سمعه

 
   ھمانا: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی خدا پیامبر که است روایت عنه اهللا رضی عازب بن براء از( 
  

  آواز فاصله و مسافت دازهان به موذن برای و فرستند می درود جلو صف بر فرشتگانش و بزرگ خدای
  
   و کند می تصدیق را وی شنود می را اذانش که خشک و تر از چیزی ھر و ، گردد می آمرزش وی

  
  اهللا رحمه احمد و نسایی)(گزارد می نماز وی با که شود می نصیب کسی پاداش و اجر مانند او برای
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:فتن بسوي مسجدر  

  : فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی رپیامب که است روایت عنه اهللا رضی وقاص ابی بن سعد از ھمچنان
  

   عبده محمدا أن و ، له شریک ال وحده اهللا اال اله ال أن أشھد: بگوید ، شنود می را اذان چون که کسی
  
   جز حقی بر معبود که دھم می گواھی(  ، دینا باالسالم و رسوال بمحمد و ، ربا باهللا رضیت ، رسوله و
  
   محمد رسالت و اهللا ربوبیت به و خداست فرستاده و بنده حمدم که دھم می گواھی و نیست اهللا

  
 ) مسلم( .] شود می آمرزیده گناھانش)  شدم راضی اسالم دین و وسلم آله و علیه اهللا صلی

 
  :  النداء یسمع حین قال من:  قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی جابر عن[  و
  

 محمودا مقاما ابعثه و ، الفضیلة و الوسیلة محمدا آت ، القائمة الصالة و ، التامة الدعوة ھذه رب اللھم
  ] القیامة یوم شفاعتی له حلت ، وعدته الذی

 
   چون که کسی: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی جابر از( 
  
   صلی محمد برای ثابت درود و تام دعوت این خداوند اراپروردگ....  ھذه رب اللھم: بگوید بشنود را اذان

  
 ، ای کرده وعده وی به که بفرست نیکویی مقام به را او و کن ارزانی را فضیلت وسلم آله و علیه اهللا
  ) بخاری( .) شود می الزم برایش شفاعتم قیامت روز در
 

   به داللت که شریف احادیث نآ ذکر به لذا است الھی آمرزش جستجوی ما موضوع مختصر این در چون
  

   اما آسان و سھل ھای فرصت این از که فرماید عنایت توفیق متعال اهللا ، شد اکتفاء دارد مغفرت
  
 آمین.  نمائیم را بایسته و شایسته استفاده مفید نھایت بی

 
 خدا مطلق طور به را او بخشد            ندا حق بسوی را خلق کس ھر کند

 )خ  –ن ( 
 

                                     
  
  

  
   رفتن با محض زیرا ، پذیرد صورت اعظمی استفاده آسان و سھل ولی ارزش با ھا خیلی فرصت این از 
  

   تا منازل عموما ، رود می بلند نیز انسان مرتبه شود می آمرزیده گناھان اینکه از عالوه مسجد بسوی
  

   ، گیرد می بر در را زیادی اقدام فاصله کوچکترین حتی ، دارند را بیشی و کم ھای فاصله مساجد
  

   آله و علیه اهللا صلی النبی أن عنه اهللا رضی ھریرة ابی عن: [ است مطرح دو ھر شد و آمد که خاصتا
  

 کانت اهللا فرائض من فریضة لیقضیی ، اهللا بیوت من بیت إلی مضی ثم بیته فی تطھر من: قال وسلم
  ] درجة ترفع االخری و ئةخطی تحط إحداھا خطواته

 
   در که کسی: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی پیامبر: که شده روایت عنه اهللا رضی ھریره ابو از( 
  

   خدا فرایض از فرضی تا برود)  مسجد(  خدا ھای خانه از ای خانه به سپس و نموده طھارت خود خانه
  
 ) مسلم( )  برد می بلند را او مرتبه دیگر گام و نموده کم را گناھی گامھایش از یکی ، کند ادا را
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   البته ، شود رعایت رفتن مسجد بسوی مسکن از طھارت با ، فوق حدیث در مذکور فضیلت حصول برای

  
 ھر از یا و کار محل از کردن طھارت ولی ، روند می مسجد به خانه از مردم عموما چون ، شد ذکر منزل
  .ندارد منافات حدیث در مذکور فضیلت با نماید مسجد قصد که جا
 

  :است شده تاکید فضیلت کسب جھت اقدام کثرت
 
  و الصالة علیه اسالم پیامبر که کند می روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از اهللا رحمه مسلم امام[ 
  
   ، اهللا رسول یا بلی: قالو الدرجات؟ به یرفع و ، الخطایا به یمحواهللا ما علی أدلکم أال: فرمود السالم 
  
 فذلکم ، الصالة بعد الصالة انتظار و ، المساجد الی الخطا کثرة و ، المکاره علی الوضوء باغسإ: قال

  . ] الرباط فذلکم ، الرباط
 
   یا آری گفتند شود؟ بلند درجات و گشته محو گناھان آن با که نکنم راھنمایی چیزی به را شما آیا( 
  

   بسوی زدن گام و)  گرمی و سردی مانند(  ھا سختی در وضوء ساختن کامل: فرمود ، اهللا رسول
  

 قرارگاه است آن پس ، شما قرارگاه است آن پس ، نماز ادای از بعد ، نماز برای ماندن منتظر و مساجد
  ). شما

 
   فی الرجل صالة: وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضی ھریرة ابی عن[ 
  

   فاحسن توضاء إذا أحدکم أن ذلک و درجة عشرین و بضعا بیته و سوقه فی تهصال علی تزید جماعة
  

   و ، درجة بھا له رفع إال خطوة یخط لم ، الصالة اال ینھزه ال ، الصالة اال یرید ال المسجد أتی ثم الوضوء
  

   ھی الصالة کانت ما الصالة فی کان المسجد دخل فإذا ، جدسالم یدخل حتی خطیئة بھا عنه حط
  

   اللھم: یقولون ، فیه صلی الذی مجلسه فی دام ما أحدکم علی یصلون المالئکة و ، تحبسه التی
  

  ] فیه یحدث مالم ، فیه یوذ مالم ، علیه تب اللھم ، اغفرله اللھم ، ارحمه
 
   در شخص نماز: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی آنحضرت که است روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از( 
  

  درست شما از یکی ھرگاه زیرا.  دارد برتری بازارش و خانه در نمازش بر درجه چند و بیست جماعت
  

  سوی به را او نماز جز امری ھیچ و بیاید مسجد به نماز ادای منظور به فقط سپس و بسازد وضوء
  

  کی و ، رود می باال مقامش درجه یک آن برابر در اینکه مگر گذارد نمی قدمی ھیچ ، نراند مسجد
  

   مانع نماز که ھنگامی تا ، آید در مسجد به چون ، رسد می مسجد به تا شود می کم گناھش
  

   در شما از یکی مادامیکه تا فرشتگان و برد می را آن اجر و باشد می نماز در گویی ، شود برآمدنش
  

   ، ستبفر رحمت وی بر خدایا: گویند می و فرستند می دعا وی بر باشد نشسته خواندش نماز جای
  

 وضو بی یا ، نکرده اذیت آن در را کسی که ای لحظه تا ، بپذیر را اش توبه خدایا ، بیامرز را او خدایا
   علیه متفق. ) نشود
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)نمازهاي پنجگانه (   

  . دارد وجود نیز شود می گناھان مغفرت باعث مساجد به شد و آمد اینکه مورد در دیگری احادیث البته
  

   رسالتمند ایمانی درایت و اجتماعی ذکاوت از مسجد و منزل میان متزلزل غیر  مستحکم پل ایجاد
  

   فرصت و ھا تقلب و ھا نیرنگ گوناگون اقسام با منزل بیرون ھای فتنه دیو چون و کند، می نمایندگی
  

   ھوس و ھوا و ، وآز حرص نگرانی ، خوف مانند ضعف نقاط با و یافته راه آدمی عمل و فکر به ھا طلبی
  
   امراض ورطه در را آدم بنی گاھگاھی و اوقات بسا و نماید، می معامله پروری نفس انواع سایر و
  

   مسلمانان شد و آمد که شود می محسوس مبرم ضرورت لذا ، افگند می ظاھری بیمارھای و باطنی
  
   در عمل این ،که باشد محور مساجد ، ھا مھمانی و ، کار محل و رھااباز در ، منزل از خارج محیط در
  

 .باشد می الھی عافیت و مغفرت سوی به مرئی غیر و مرئی آفات زا فرار حقیقت
 

 اتر پیام رسانم مسجد ز پس زان           ترا سالم گویم جان ای دل ته از
 
 

 ترا گام ھر به مقام یابد می رفعت          گناھت کاھد می بدینجا قدم ھر
 )خ  –ن ( 

 
 

              
  

  
 

   از را نماز لذا ، است الھی بخشش و مغفرت ھای راه و طرق فتدریا پی در ھمواره مسلمان چون
  

  .نماید می را اعظمی استفاده آن از و ، شود می گناھان مغفرت باعث که دانسته عباداتی مھمترین
 

   و الصالة علیه زمان آخر رسول امت بر نماز که شد بیان معراج و اسراء داستان در است معلوم چنانچه
  

   و اجر که ، یافت کاھش نماز پنج به ھمانجا در بتدریج ولی شد فرض روز یک در ربا پنجاه السالم
  

   ، شد می فرض روز یک در پنجاه ھمان بالفرض که نماییم تصور ھرگاه ، است پنجاه ھمان آن پاداش
  

   مثال شد، می فرض نماز یک مختصر ھای وقفه از بعد آنصورت در زیرا ، شد می تمام چگونه ادایش
  
   نمازھای به نماز پنجاه الھی بیکران فضل بنابر که اکنون ، شتافتیم می نماز به فورا غذا صرف زا پس

  
   جھت در زرین ھای فرصت این از حد چه تا که دارد ما درایت و ذکاوت به وابستگی شد مختصر پنجگانه

  
  :نماییم یم اکتفاء شریف حدیث چند ذکر به ذیل در.  آوریم می بعمل استفاده گناھان زدودن

 
   أن لو أرأیتم: یقول وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول سمعت: قال عنه اهللا رضی ھریرة ابی عن[ 
  
   درنه من یبقی ال: اقالو شیئ؟ درنه من یبقی ھل مرات خمس یوم کل منه یغتسل أحدکم بباب نھرا

  
  ] الخطایا بھن یمحواهللا الخمس الصلوات مثل فذلک: قال شیئ
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   که شنیدم وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول از: گفت که است روایت عنه اهللا رضی وھریرهاب از( 
  
  غسل آن در بار پنج روزانه وی و باشد جویی شما از یکی دروازه به ھرگاه که دھید خبر: فرمود می

  
   مثل این پس گفت ، ماند نمی چیزی چرکھایش از: گفتند ماند؟ می چیزی چرکھایش از آیا کند 
  

  علیه متفق). نماید می محو را گناھان آن بوسیله خداوند که است وقت پنج نمازھای
 
  الخمس الصلوات مثل:  وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضی جابر عن و[ 
  
  ] مرات خمس یوم کل منه یغتسل احدکم باب علی جار غمر نھر کمثل 
 
   نمازھای مثل: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که شده روایت عنه اهللا رضی جابر از( 
  

 بار پنج آن در روزانه او و باشد جاری شما از یکی خانه دروازه بر که است آبی رپ جوی مانند پنجگانه
  مسلم .)نماید غسل

 
 و الخمس صلواتال: قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی ھریره أبی عن و[ 

  ]الکبائر تغش مالم بینھن لما کفارة الجمعة الی الجمعة
 
   نمازھای:فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول: که است روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از( 
  

 مادامیکه تا شود می واقع شان میان در که گناھانی برای است کفاره جمعه تا جمعه و پنجگانه
  مسلم)  نشود انجام کبیره گناھان

  
   من ما: یقول وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول سمعت قال عنه اهللا رضی عفان بن عثمان عن[ 
  

 من قبلھا لما کفارة کانت اال رکوعھا و خشوعھا و وضوھا فیحسن مکتوبة صالة تحضره مسلم امری
  ]کله الدھر ذلک و کبیرة توت مالم الذنوب

 
   وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول از: گفت که شده روایت عنه اهللا ضیر عفان بن عثمان از( 
  

   و نموده وضو نیکو او و برسد اش فریضه نماز ھنگام که نیست مسلمانی ھیچ: فرمود می که شنیدم
  

   که زمانی تا آن از پیش گناھان برای است کفاره اینکه مگر ، آورد بجای نیکو بوجه را رکوعش و خشوع
  

  مسلم) . است جاری وقت تمام در امر این و باشد نشده انجام کبیره انگناھ
 
 اهللا أمره کما الوضوء أتم من: قال وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول أن عنه اهللا رضی عثمان عن[ 

  ]بینھن لما کفارات المکتوبات فالصلوات عزوجل
 
  ) آنصورت در(  است نموده امر را وی عزوجل اهللا ھمانطوریکه دھد انجام تمام و کامل را وضو کسیکه( 
  
  ) ۴٠۶/١(  احمد امام) شود می واقع ھا آن میان در که اند گناھان کفاره فرض نمازھای پس 
 
   من ما: یقول وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول سمع أنه عنه اهللا رضی الصامت بن عبادة عن[ 
  
 ، درجة بھا له رفع و ، سیئة بھا عنه محا و ، حسنة بھا له اهللا کتب اال ، سجدة هللا یسجد عبد

  ]  السجود من فاستکثروا
 
   شنید وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول از وی که است روایت عنه اهللا رضی صامت بن عباده از( 
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   جالله جل اهللا اینکه مگر نماید می یی سجده جالله جل اهللا برای که نیست ای بنده ھیچ: فرمود که
  

   به و نماید می محو را وی گناه یک آن سبب به وی از و ، نویسد می ثواب یک آن سبب به وی برای
  

                  .) نمائید سجده زیاد پس نماید می بلند را وی ای درجه وی برای)  سجده(  آن سبب
 ) ١۴٢۴(  ماجه ابن

 
   برابر در تذلل و خضوع کردن رعایت با البته نوافل سایر و پنجگانه نمازھای به داشتن مواظبت و مداومت

  
   به باالخره داده، نمو و رشد گزار نماز ضمیر و وجدان در را متعالی احساس چنان الھی جالل و عظمت

  
   از پس است کنار بر جرایم و گناه ارتکاب از نماز ادای اثنای در که ھمانگونه که رساند می کمال حد

  
  و اسرار بارزترین از مذکور پیامد که گردد می ناتوان و تضعیف وی ضمیر در معاصی فعل نیز نماز ادای

  
  . رود می شمار به عظیم عبادت این با سیئات تکفیر رموز 
 

  پیمانه به گنجد کی عصیان سیل               هـــزمان آشوب و فتنه این در
 

  پنجگانه اتوـــــصل با لـــــنواف               دانــب چاره را معاصی سیالب
  )خ  –ن ( 

   
  

   ،روند می شمار به گناھان مغفرت و آمرزش شرعی اسباب جمله از ذیل موارد ، شد ذکر آنچه از عالوه
  
   ) زدایی گناه برای طالیی ھای فرصت(  از افعال و اذکار سایر با را آنھا ایمان با زن و مرد ھر طبعا که
  

   یقالتوف اهللا من و. کرد نخواھد ضایع و دانسته
 
 . جماعت نماز اول صف -١
 . امام عقب گفتن)  آمین(  -٢
 . رکوع از پس گفتن)  الحمد لک ربنا اللھم(  -٣
 . الیل قیام -۴
 . قلب حضور و خشوع با نفل نماز -۵
 . توبه نماز -۶
 . المقدس بیت در نماز -٧
 . جمعه مسنونه اعمال -٨
 . رمضان ماه روزه -٩
 . رمضان قیام -١٠
 .  القدر لیلة قیام -١١
 . عرفه روزه -١٢
 . عاشورا روزه -١٣
 . صدقه و زکات پرداختن -١۴
 . عمره و حج -١۵
  متاعب و مصایب -١۶
 . جالله جل خداوند راه در شھادت -١٧
 . امراض به شدن مبتال -١٨
 . کبیره گناھان کردن ترک -١٩
 . گذشت و بخشش و عفو -٢٠
 . کردن مصافحه -٢١
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 . طھارت اب نمودن خواب -٢٢
 . جانوران بر نمودن ترحم -٢٣
  .غذاخوردن از پس] قوة ال و منی حول غیر من رزقنیه و الطعام ھذا أطعمنی الذی الحمدهللا[خواندن -٢۴
  .پوشیدن لباس ھنگام ] قوة ال و منی حول غیر من رزقنیه و الثوب ھذا کسانی الذی الحمدهللا [ خواندن -٢۵
 . معامله در کردن مسامحه -٢۶
 . صلح در جستن سبقت -٢٧
 . علم مجالس در کردن شرکت -٢٨
 . علم طلب -٢٩
 .آن عیوب کردن ستر با میت دادن غسل -٣٠
 . مریض عیادت -٣١
 . اسالم در سفید موی -٣٢
 

 متعال اهللا از که باشد می این از بیش گناھان مغفرت و آمرزش اسباب ، شد ذکر قبال که طوریکه البته
 آمین.  نماییم می ااستدع عمل توفیق

 
 ببین را خدا بنده ای را خدا          کمین در شیطان و زنده تو نفس

 
 

 بود او مرحمت غفران و عفو             بود او حکمت از شیطان و نفس
 
 

 تقی ای باش مغفرت پی در             نقی و پاک روی دنیا ز خواھی
 )خ  –ن (                                                                                                                            
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