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  های پاک شدن از گناه راه
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 اشاره

های رحمت الهی، آن است که اعمال نیک را مایـه پـاکی از گناهـان قـرار فافه و راه  یکی از جلوه
است؛ تا آفمیـان فر پرتـو ایـن طهـارت، بـه مغفـرت و هدایت و کمال را فراسوی همگان گشوفه 

عنایت خداوندی فست یابند و جامه پارسایی بر تن کنند. فر قرآن کریم، بـیش از پانصـد آیـه بـا 
، «َیغِفـُرالـُذنوَبَجِمیعـا »، «ِاَنُهماَنغّفارا »، «َغُفوٌرّرحیم»مضامین و عبارات مختلفی چون: 

َرحیٌم»، «َعّزیٌّزَغُفوٌر» فر مورف پذیرش توبه و بخشـش خداونـد   ،«َرحیمِإَنالَلَهَتَواٌب»و « َوُوٌُ
های قرآن، به جز سـوره توبـه، بـا  سوره مهربان نسبت به گنهکاران وجوف فارف؛ ضمن اینکه تمامی

آغاز گرفیده و خداوند متعـال، خـوف را بخشـنده و مهربـان معرفـی « بسم الله الرحمن الرحیم »
 کند. می
شندگی و بخشایندگی حق تعالی نسبت به بندگان خویش، فر آیات و روایـات بسـیاری مـورف بخ

 بوفن فین اسالم است که راه نجات و سـعافت را توجه و تأکید قرار گرفته و این خوف، نشانه کامل
                                                           

 ر و استاف سطوح عالی حوزه علمیه قم.پژوهشگ *
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شدن از گناهان، به توبه زبانی اختصاص نـدارف و  گفتنی است، پاک .فاند فراروی همه گسترفه می
شدن از معاصی وجوف فارف که فر این نوشتار به چند مورف مهم  آن اشـاره  ای فراوانی برای پاکه راه

 شوف. می

 های پاکی از گناه راهکار

 گونه برشمرف: های نیل را برای پاکی از گناه این توان راه به طور کلی، می
 . توبه1

عنـی پشـیمانی از گذشـته و فر لغت، به معنای بازگشت و ترک گناه به طور کامل است؛ ی« توبه»
اب»تصمیم بر ترک بازگشت به گناه و جبران اعمال پیشین بـه قـدر امکـان. و  ، یعنـی بسـیار «تـو 

« ِاَنُهُهَوالَتوابالـَرِحیم»کار رفته است؛ مانند آیه کننده؛ البته این واژه فر مورف خداوند هم به توبه
اب، یعنی اینکه خداوند متعال   1است.« پذیر بسیار توبه»که فر اینجا تو 

 شرایط توبه

بیان شده اسـت. گوینـد  توبه، شرایط و مراتب مختلفی فارف که فر کالم نورانی حضرت علی
ُر الَلهَ »آن حضرت خطاب به کسی که فر محضر ایشان گفت:  ف 

َتغس ، فرموف: مـافرت فر عـزای «َأسس
فانی استغفار چیست؟ استغفار، فرجه بلندمرتبگان است و بر شش معنا استوار  مرگت بگرید  می

 باشد:  می
که وقتـی  . افای حقوق مرفم؛ چنان۱گناه؛ . تصمیم بر عدم تکرار 1. پشیمانی بر گناهان گذشته؛ ۳

. واجبات ]مانند نماز و روزه[ را قضا نمـایی؛ ۴کنی، چیزی بر عهده تو نباشد؛  خدا را مالقات می
. با اندوه و ریاضت، گوشتی را که از حرام بر تن تو روییده است، آب کنی تا پوست بر استخوان 6

کـه شـیرینی گنـاه را بـر او  ن بچشـانی؛ چنان. رنـج طاعـت را بـه تـ6چسبد و گوشت نو بروید؛ 
ُر اللَه.»ای. پس از آن، بگو:  چشانده    2«َاسَتغف 

 گفتنی است که فو قسم اخیر فر بیان حضرت، نشانه کمال توبه است؛ نه شرط تحقق آن.
 اقسام توبه

رفن نک بندی کلی، توبه بر فو نوع است: توبـه از نافرمـانی الهـی و توبـه از رعایـت فر یک تقسیم
                                                           

 «. توبه»، نیل مافه مفردات. راغب اصفهانی، 1
 .  ۴۱۳، ص نهج البالغه. 2



   81  های پاک شدن از گناه مجلس هشتم: راه

 الناس. حق  

 الف. توبه از نافرمانی خدا

شدن از این نوع گناه، انابه و پشیمانی قلبـی از گناهـان گذشـته و تصـمیم بـه عـدم تکـرار  راه پاک
گیـرف. خـدای سـبحان فر  ای، مورف بخشش الهی قـرار می کننده آنهاست. بدون ترفید، چنین توبه

َياَلذی»فرماید:  قرآن کریم می ُِ َأْنُفِسِهْم َتْقَنُطواِمْنَرْحَمِةالَلـِهِإَنالَلـَهَنَأْسَرُفواَعلیُقْلیاِعبا
ِإَنُهُهَواْلَغُفوُرالَرحیُم ه بـر خـوف اسـراف و سـتم کـبگو: ای بنـدگان مـن  1؛َیْغِفُرالُذُنوَبَجمیعا 

ار آمرزنده و یرا او بسیآمرزف؛ ز ه خدا همه گناهان را میکد ید نشوید  از رحمت خداوند نومیا رفهک
 «مهربان است.

د نسـبت بـه همـه یـات قـرآن مجیـن آیتر دبخشیه از امکفهد  ه، نشان میین آیرات ایفقت فر تعب
ی است کگنه َ  ِفی الُقإآِن آحاٌة »فرموف:  ه امام علیکاران است و شمول و گسترفگی آن، به حد 

ن َِ ْسَإُفوا»  َاوَسُع 
َ
َي اَلِهحَن أ ُِ ل آن یـفل« سـت.یه نیـن آیتر از ا عیای وس هیفر تمام قرآن، آ 2؛...«ح  ِعب 

ه یـ)ای بنـدگان مـن (، آغـازگر لطفـی اسـت از ناح« ا عبـافییـ»ر بـه یرا تعبیز روشن است؛ زین
سراف»ر به یپرورفگار. تعب   َعلـی»ر به یگری است. تعبیز لطف فیت نیبه جای ظلم و گناه و جنا« ا 

م ه  ُفس  گـری از محبـت یگـرفف، نشـانه ف گناهان آفمی همه به خـوف او بـازمیفهد  ه نشان میک« َأنس
ن همه بـر خـوف سـتم ید: ایگو ش مییپدر فلسوز به فرزند خو یکه ک گونه پرورفگار است؛ همان

فر اصـل بـه معنـای « قنـوط»ه کـنید(، بـا توجـه بـه ایوس نشـوی)مـأ« ال تقنطوا»ر به ین  تعبکم
َمـة  »ر یـد گرفنـد. تعبیـد از لطف الهی نومینبا ارانکر است، یعنی گنهیشدن از خ وسیمأ ـنس َرحس م 

باشد. همچنین، جملـه  ر و محبت مییخ  نیشتری بر اید بکینیز تأ« ال تقنطوا»بعد از جمله «  الَله  
َن الَلَه » ُر الُذُنوَب یإ  ف 

)جمع با الف و الم( همـه « الذنوب» لمه کد آغاز شده و کینیز با حرف تأ«  غس
گـری بـر آن افـزوفه ید فکیـنیـز بـه عنـوان تأ« عاً یجم»رف. کلمه یگ بدون استثنا فر بر می گناهان را

فر « میغفـور و رحـ»ف بـه یرسد. عالوه بر اینهـا، توصـ ن مرحله مییدواری به آخریشوف و ام می
دی بـاقی یـأس و نومیـن یمتـرکی بـرای یدبخش پرورفگـار اسـت و جـایپایان آیه، از اوصاف ام

ات قـرآن بـرای گنهکـاران یـترین آ ه فوق را امیـدبخشیتوان آ ل، میین فلیبه هم گذارف. آری، نمی
                                                           

 .6۱. زمر، آیه 1
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 1فانست.
ََ »فرموف:  رسول خدا نٍ  َاسَتغِفُإ الّلا َُ ِة َتَِت ُ ِ   ََ َِ َحوَم الِق    2؛ُطوای ِلَّمن َوَجَد ِفی َصِ َفِة َعَّمِّل

 «ری را بیابد.خوشا به حال کسی که روز قیامت فر نامه عمل خوف زیر هر گناهی استغفا
البته باید توجه فاشت که اگر کسی فر زمان تکلیف، واجبات شـرعی خـوف ماننـد نمـاز و روزه را 

 انجام ندافه باشد، باید قضای آن را به جای آورف و صرف  استغفار و توبه زبانی، کافی نیست.

 توبه شعوانه

کرف  زندگی می« شعوانه»کند: فر بصره زنی بدکاره به نام  نقل می معراج السعادهمرحوم نراقی فر 
و مجلس فسق و فجوری نبوف که از او خالی باشد. روزی فر بصره با جمعـی از کنیـزان خـوف، از 

ای رسیدند کـه صـدای بلنـد گریـه و نالـه، شـعوانه را متوقـف و  گذشت. به فر خانه ای می کوچه
ه منظور کشف ماجرا به اندرون فرسـتاف؛ ولـی او بازنگشـت. متعجب ساخت. یکی از کنیزان را ب

د فاف:  او « فاخل شو و زوف بـازگرف.»کنیز فیگری فرستاف، او نیز برنگشت و به کنیز سوم فستور مؤک 
فرنگ برگشت و گفت: ای خاتون  این ناله و شیون، برای مرفگـان نیسـت؛ بلکـه مـاتم  رفت و بی

ه، خوف نیز فاخل خانه شد. واعظی را فید کـه فورش جمعـی سیاهان است. شعوان عاصیان و نامه
مرفه به گریه  ها چون مافر  بچه فهد و شنونده اند و آنان را به عذاب روز رستاخیز انذار می گرف آمده

 ِإذاَرَأْتُهْمِمْنَمكـاٍنَبِعیـٍدَسـِمُعواَلهـا»خواند:  اند و خطیب این آیه عذاب را می و زاری مشغول
َعْواُهناِلَكُثُبورا*  َوَزِفیرا َتَغُیّظا  َُ ُمَقَرِنیَن َضِیقا  ن آتـش یـه اکـهنگـامی  3؛َوِإذاُأْلُقواِمْنهاَمكانا 

د همـراه اسـت، یزفن شـد ه بـا نفـسکـآلوف او را  و خشم کند، صدای وحشتنایب آنها را از فور می
و   ه فر غـلکـ شوند، فرحـالی نده میکان تنگ و محدوفی از آن افکه فر مکشنوند. و هنگامی  می
 «شوف  الی آنها بلند مییاف واویرند، فریزنج

وقتی شعوانه این سخن را شنید، بسیار متأثر گشت و گفت: ای شیخ  من نیـز یکـی از روسـیاهان 
پذیرف؟ واعـظ گفـت: آری، اگرچـه گناهـان تـو بـه انـدازه  گنهکارم هستم. آیا خداوند توبه مرا می

ت: من، خوف شعوانه هستم. اگر با این همه روسـیاهی توبـه نمـایم، آیـا معاصی شعوانه باشد. گف
                                                           

 .۴۱8، ص ۳۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران . ناصر مکارم شیرازی1
 .۳۴6، ص جامع األخبار. شعیری، 2
 .۳۱ـ  ۳1. فرقان، آیه 3
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آمـرزف.  اسـت و اگـر توبـه کنـی، می« أرحم الراحمین»پذیرف؟ واعظ پاسخ فاف: آری، او  خدا می
شعوانه فر مسیر بندگی خدا قرار گرفت و تمـام برفگـان و کنیـزانش را فر راه خـدا آزاف نمـوف و بـه 

   1افت و ریاضت مشغول گشت و فر نهایت، از بندگان مقرب الهی گرفید.ه پناه برف و به عبعصوم

 الناس ب. توبه از عدم رعایت حقّ

کسی که با رفتار و گفتارش به آبرو و حیثیت خانوافگی و یا اجتماعی فیگری لطمه بزند، راه توبه و 
رضـایت صـاحب شدن از چنین گناهانی، تنها گریه و ناله به فرگاه الهی نیست؛ بلکه کسـب  پاک

حق و کمک به اعافه این حیثیت، ضرورت فارف و اگر شـخص  مقابـل وفـات کـرفه باشـد، بایـد 
وارثان آنـان را راضـی نمایـد و فر غیـر ایـن صـورت، از طریـق رف  مظـالم و یـا صـدقه بـه نیـت 

اج  شخصی از امام باقر 2الحقوق، قابل جبران است. نوی یوسـف  بن پرسید: من از زمـان حج 
توانم از گناهانم توبه کـنم؟ امـام سـاکت بوفنـد و جـواب  ام. آیا می اکنون، والی  مرفم بوفهثقفی ت

ات نیسـت؛ مگـر  راهـی بـرای توبـه»ندافند. آن شخص فوباره سؤالش را تکرار کرف. امام فرموف: 
 3«ای، به آنان بازگرفانی. اینکه حقوق تمام کسانی را که ضایع کرفه

 المال اهمیت بیت

 المال. اگرچه جبران هـر فو ضـروری و یا مربوط به اشخاص است و یا مربوط به بیت الناس، حق  
المـال بـه  تر از عمـوم مـرفم اسـت؛ چـون بیت الزم است، ولی جلب رضایت اشـخاص، آسـان

شخص خاصی اختصاص ندارف؛ بلکه به تمام مرفم تعلق فارف. بـر ایـن اسـاس، مسـئوالن نظـام 
لمانان فر فست آنان است، باید فر حفظ آن بکوشند و فر این المال مس اسالمی و کسانی که بیت

، رهبر معظم انقالب و رزمندگان هشت سـال ففـاع مسیر، از سیره بزرگانی همچون: امام راحل
چی آمـده اسـت: پـیش از آنکـه روی  مقدس، الگو بگیرند. فر خاطرات یکی از شهدای تخریب

ا فرآورف و آن را به یکی از رزمنـدگان فاف. وقتـی علـت هایش ر مین بروف و معبر را باز نماید، پوتین
باشد و نبایـد  المال می چون این پوتین، نو و تازه است و از اموال بیت»آن را از او پرسیدند، گفت: 
 سپس، با پای برهنه روی مین رفت و به فیض شهافت نایل شد.« فر انفجار مین از بین بروف.

                                                           

 . 6۳۴، ص معراج الّسعادةنراقی،  مال احمد .1
م. البته این مسئله، فروعات فیگری نیز فارف که باید به توضیح المساهل و یا استفتاهات مراجع 2  رجوع نموف. معظ 
 .۱1۱، ص 76، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
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گرفف و به حقوق و منـافع عمـوم  ز کارها، به شخص خاصی بازنمیای ا بنابراین، بازتاب منفی پاره
سـاختن هـوای پـاک شـهرها از طریـق وسـایلی همچـون  رسـاند؛ ماننـد: آلوفه مرفم آسـیب می

فر امـاکن عمـومی؛ از بـین بـرفن  های فرسـوفه و موتورهـای فوفزا؛ اسـتعمال فخانیـات ماشین
ها؛  محیط زیست به وسـیله ریخـتن زبالـه ساختن فضاهای سبز و ها و قطع فرختان؛ آلوفه جنگل

شـدن  عرضه مواف غذایی ناسالم؛ ایجاف ترافیک که موجب هدر رفتن سوخت وسایل نقلیه و ضایع
روی  هـا؛ اسـراف و زیـافه هـای نجـومی؛ اخـتالس از بانک گـرفف؛ حقوق وقت و عمر مـرفم می

های موبایل و یا نصـب  وشیهای تبلیغاتی به گ کارمندان افارات از خدمات فولتی؛ ارسال پیامک
ها، بدون اجازه و کسب رضایت مرفم؛ ایجاف آلـوفگی صـوتی و  ها به فرب منازل و مغازه اطالعیه

های  شـوند و بـرای توبـه، بایـد خسـارت النـاس محسـوب می موارفی از این فسـت، جـز  حق  
خواهـد  احتمالی را جبران نموف که فر غیر این صورت، عقوبت سخت و فرفناک اخروی فر پـی

 فاشت.

 توبه واجب فوری

بـدون »گویـد:  مرحوم شیخ بهایی فرباره تأثیر گناه بر وجوف انسان و اهمیـت توبـه زوفهنگـام می
طورکـه  باشـد؛ همان شک، توبه، واجب فوری است؛ چون گناهان مانند سـم  مضـر بـه بـدن می

ز فسـت ندهـد، خورنده سم  کشنده بایـد بـرای معالجـه آن شـتاب نمایـد، تـا حیـات مـافی را ا
همچنین، بر گناهکار نیز ترک گناه، واجب فوری است، تا فینش را از فست ندهـد و اگـر فر ایـن 

انگاری کند و آن را تأخیر اندازف، با فو خطـر بـزرگ مواجـه اسـت: یکـی رسـیدن  امر خطیر سهل
ممکن است  ناگهانی مرگ و فیگری آلوفگی روزافزون گناه که چنانچه با آب توبه فورًا پاک نگرفف،

 1«فر اثر کثرت گناه، تاریکی و ظلمت فل، فیگر قابل تطهیر نباشد.
 . ایمان و تقوا2

انجامد، فستیابی به ایمان و پرهیزکاری است. قـرآن  شدن از گناهان می فومین راهکاری که به پاک
َرْلنـاُهْمَوَلْوَأَنَأْهَلاْلِكتاِبآَمُنواَواَتَقْوا»کریم فر این باره فرموفه:  ُْ َلَكَفْرناَعـْنُهْمَسـِیئاِتِهْمَوَْلَ

م و آنهـا را یبخش نند، گناهان آنها را میکشه یاورند و تقوا پیمان بیتاب اکو اگر اهل  2؛ َجَناِتالَنعیم
                                                           

 .  1۳۱، ص های بهشتی گنجمحمد حیدری نراقی،  . علی1
 .66. ماهده، آیه 2
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 «  م.یساز های ُپرنعمت بهشت، وارف می فر باغ
خـانوافه آن،  مشـتقات و کلمـات همفر مجموع، با آمده است و « تقوا»فر قرآن هفده مرتبه کلمه 

کار رفته است. این مطلب، بیانگر اهمیت مسئله تقوا و فوری مرتبه به صورت اسم و فعل به 168
ََ »فرموف:  از گناهان است. امام جواف تقا   َعّلای َعباٍد ُّماَم اَتقای الّلا َْ َلو   َنت الَسّم واُت َوااَُْض 

ََإج    ََ نْ   َِ توانـد  ای می ای بسته شوف، چنین بنده ها و زمین به روی بنده آسماناگر  1؛َتع لی َلَجَعَ  
 «به وسیله پارسایی و تقوای الهی، برای خویش گشایش ایجاف کند.

 . نماز 3

»فرماید:  راه فیگر پاکی از گناه، اقامه نماز است. قرآن کریم می َوَأِقِمالَّصالَةَطَرَفيِالَنهاِرَوُزَلفـا 
ل شب، نمـاز یفر فو طرف روز و اوا 2؛ِللَذاِمرینالَسِیئاِتذِلَكِذْمر َناْلَحَسناِتُیْذِهْبَنِمَنالَلْیِلإِ

ن، یـافآوری اسـت بـرای یـبرنـد. ا ن مـییئات ]و آثار آنها را[ از بـیه حسنات، سکرا برپا فار؛ چرا
 «رند.که اهل تذکسانی ک

َسن ِت ُحْهِهْبَن الَساِ ئ ِت »جمله »فرماید:  فر نیل آیه یافشده می عالمه طباطبایی َِ َن اْل تعلیـل « َِ
م  الَصالةَ »برای امر  های مؤمنان وارف شده و آثـار  ه فر فلکاست؛ یعنی نمازها، حسناتی است « َأق 

 3«برف. ن مییرفه، از بکسب کئات یه سیشان از ناحیها ه فلکی را یها یرگیت و تیمعص
ر فرختـی نشسـته بـوفم. او شـاخه یـد: من بـا سـلمان فارسـی زیگو ابوعثمان می شخصی به نام

رف و گفـت: سـؤال کش فرو ریخت. سپس، رو به من یها ان فاف تا تمام برگکی را گرفت و تکخش
ه کـاری بـوف کـن، همان ینم منظورت چه بوف؟ گفت: ایرفم. گفتم: بگو ببکار را کن یرفی چرا اکن
رف کـن سؤال را از من یامبر ایر فرختی نشسته بوفم، پیه خدمتش زکانجام فاف؛ هنگامی  امبریپ

 »د، چرا؟ فرموف: یرفم: بفرمایکرفم؟ من عرض کن یپرسی چرا چن و فرموف: سلمان  نمی
َ
ْن َتَوَضاأ ََ

 ُِ ْحَسَن ُوُضوَء
َ
َقةُ  َفأ َْ ِِ اْلَو َِ َتْت َهِه ُِ َ َّم  َت َِ َتْت َخَط َح  ؛ هنگـامی «وأقـم الصـالة» َقَإَء ههِ ااحاة ُّمَم  ، َت
رف، سپس، نمازهای پنجگانه را به جای آورف، گناهـان او یرف و خوب وضو بگیه مسلمان وضو بگک

و »خت. آنگاه این آیـه را تـالوت نمـوف کـه: ین شاخه فرو ریهای ا ه برگک گونه زف؛ همانیر فرو می

                                                           

 . ۱۱، ص  ۳، ج موسوعة اإلمام الجواد. 1
 .۳۳۴. هوف، آیه 2
 .78، ص ۳۳ ، ج ترجمه تفسیر المیزان .3
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 1«نماز را برپای فار.
ِن ِا لَّلْ اِ  َتاْهَهُ  ِاَّما  »فرموف: « الَسِیئاِتِإَناْلَحَسناِتُیْذِهْبَن»نیل آیه  امام صافق َِ َصََلُة اْلُّماْؤ

 ِْ  َْ ْنٍ  ِا لَن َُ ْن  َِ  «برف. نماز شب  انسان مؤمن، گناهان روز او را از بین می 2؛َعِّمَ  
اْن َجَّم َعاةٍ »نیز فرموفه:  امام کاظم َِ اََلِة َجَّم َعاة   ََ ُْ ال ْناٍ   اْنِتَظا  َُ ُة ُ اِ   َْ َلای َجَّم َعاٍة َ َفا   3؛َِ

 «باشد. یگر، شوینده همه گناهان میبوفن از نماز جماعت تا نماز جماعت ف منتظر
 داری  . روزه4

ترین فروعات فین اسالم است و فر برخی روایات، از آن به عنوان یکی از ارکان فیـن  روزه، از مهم
همراه با حفظ آفاب و شرایط آن، آثار و برکات فراوان مـافی فاری فر ماه صیام  یاف شده است. روزه

 دند:یپرسـ  شدن از گناهان است. از رسول اکـرم و معنوی فارف که یکی از آنها، بخشش و پاک
ُِ »اند؟ فرموف:  ، رمضان گفته چرا به ماه مبارک رمضان ُنوَب الِعبا  ُُ  َِ َُ ِف  ؛ چـون خداونـد أََإَض الّل

ُإ »همچنین، فرموف: « برف. یسوزاند و از بین م یم دگانش رافر این ماه، گناهان بن ْْ َحا  َجا ِاُإ َهاَها َشا
ُنوِاا ُُ اْن  َِ َُ َخاَإَج  َُ َوَ َ  ِلَس َن َُ َوَفْإُج َِ َوَعَ  َاْطُن ْن َلْ ِّل َِ  

ُا  ْْ ُِ َوَق َم ِو َْ  َْ ْن َص َم َن ََ َّض َن  ََ َْ َِ ُإوِجا َُ  َ َِ
ُس  َْ ِإ َفَق َل َج ِاإ َح   ْْ َن الَّش َِ ِِ َشاَد َهاِه

َ
ا  أ ََ : َحا  َجا ِاُإ َو َِ ُساوُل الَّلا َْ ََ َفَقا َل  اِدح َِ ْحَسَن َهَها اْل

َ
ََ  أ  َِ وَل الَّل

های آن  ؛ ای جابر  این، ماه رمضان است و کسی که روزهای آن را روزه بگیـرف و فر شـبالُّشُإوَط 
و زبانش را نیـز  مشغول عبافت و یاف خدا باشد و شکم و فامن خویش را حفظ کند و عفیف باشد

شدن او از این ماه مبارک. جابر عرض کـرف:  شوف؛ مانند خارج حفظ نماید، از گناهانش خارج می
 4 «چه سخن نیکی را فرموفی. پیامبر فرموف: البته چه سخت است، رعایت این شروط.

َلای »فرموف:  امام صافق َِ  َِ ة  ِلَهْنِبا َْ ، َ ا َن َ َفا  نا   َِ ْؤ َُ ْن َفَطاَإ  فافن بـه مـؤمن  افطـاری 5؛َق ِااٍ  ََ
 «فار، پوشاننده گناهان است. روزه

 . عمل صالح5

َمـْنتـاَبَوآَمـَن»که قرآن کریم فرموفه:  عمل صالح نیز باعث پاک شدن از گناهان است؛ چنان
                                                           

 . ۳9۱، ص ۴ ، ج وسائل الشیعةشیخ حر  عاملی،  .1
 .  166، ص ۱ ، ج  یالکافشیخ کلینی،  .2
 . ۱۱، ص 86 ، ج بحار األنوار . عالمه مجلسی،3
 . 87، ص ۴ ، ج  یالکاف. شیخ کلینی، 4
 . ۳۴۳، ص ۳9 ، ج وسائل الشیعةشیخ حر  عاملی،  .5
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َفُخْولِئَكُیَبِدُلالَلُهَسِیئاِتِهْمَحَسناٍتَوماَنالَلُهَغُف صاِلحا  َرِحیما َوَعِمَلَعَمال  ه توبـه کسانی ک 1؛ورا 
شـان را بـه یها اند که خداوند بدی مان آورند و عمل صالح انجام فهند، پس، آنان کسانیینند و اک
 «  ند و خداوند، آمرزنده و مهربان است.ک ل مییی تبدیکن

وَه »فرموف:   رسول خدا ُِ ا َعِّمّْلَت َسِ َئة  َف ْعَّمْ  َحَسَنة  َتّْم َُ
هرگاه گنـاهی را مرتکـب شـدی،  2؛َِ

البته این سخن، بدان معنا نیست کـه آفمـی « عمل نیکی را انجام بده تا از بین برنده آن گناه باشد.
به انجام معصیت جرهت و عافت پیدا کند و بدون فغدغه هر گنـاهی را مرتکـب شـوف و سـپس، 

صـالح، زمـانی گناهـان را برای جبران آن، فنبال عمل صالح بروف؛ بلکه باید توجه فاشـت عمـل 
کند که انسان از خطایی که مرتکب شده، فر قلب پشیمان بـوفه، قصـد تـرک آن را نیـز  جبران می

 برای همیشه فاشته باشد.
ْقاَبَ، الَساِ َئ ِت َاْعاَد »فرماید:  فر این باره می  امام باقر

َ
ا  أ ََ َسَن ِت َاْعاَد الَساِ َئ ِت َو َِ ْحَسَن اْل

َ
ََ  أ

َسنَ  َِ کارهای نیک بعد از گناهان، چقدر زیبا و ارزنده است. و چه زشـت اسـت ارتکـاب  3؛ ِت اْل
 «معاصی، پس از کسب اعمال صالح.

عمل صالح، عملی است که برای کسـب رضـایت پرورفگـار بـا »فرماید:  می عالمه طباطبایی
، عمل صالح، مصـافیق فراوانـی فارف و  بر اساس این تعریف 4«شوف. ها انجام می تحمل فشواری

 گرفف.  هر آنچه را فر مسیر بندگی خدای سبحان و یا خدمت به بندگان قرار فارف، شامل می
نس با قرآن6

ُ
 . ا

ل فر آن، آثـار و برکـات فراوانـی فارف؛ از  قرآن، کتاب راهنمای زندگی انسان است و خواندن و تأم 
خصوص فر ماه مبارک رمضان که ثواب خواندن یـک  گرفف؛ به گناهان میجمله، موجب بخشش 

ٌة »فرمـوف:   آیه، برابر ختم قرآن است. رسول خدا َْ َُ َ ّفا  حا  َساّلّم نع َعَّل اَک ِاا لُقإآِن َفا َن ِقإاَئَتا
 «ای سلمان  مالزم قرآن باش؛ چون قراهت آن، پوشاننده گناهان است. 5؛ِلّلُهُنوِب 

َُ ِفاي َساِب ِ  » فرموف: امام باقر َُ َ  َن َ  لَّش ِهِإ َساْ َف َْ  َصْوَت ُإ ِا َْ ِْ َحْج ُِ ِفي َلْ َّلِة اْلَقْد ْنَزْلَن 
َ
َن  أ َِ  

َ
ْن َقَإأ ََ

                                                           

 . 79، آیه  . فرقان1
 . ۳86، ص یاألمالشیخ طوسی،  .2
 .  ۴68، ص 1 ، ج یالکافشیخ کلینی،  .3
  .۴68، ص ۳، ج  المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 4
 .۳۳۱، ص جامع األخبار. شعیری، 5
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َإاٍت ُغِفاَإْت  ََ َه  َعّْشَإ 
َ
ْن َقَإأ ََ َِ َو َِ ِفي َسِب ِ  الَّل َِ ِّط ِاَد ِِ َه  ِسّإا  َ  َن َ  ْلُّمَتَّش

َ
ْن َقَإأ ََ َِ َو َُ َعَّلا الَّل اِو َلا ِْ ی َن

 َِ ُنوِاا ُُ ْن  َِ ْنٍ   َُ ْلِ  
َ
بلند بخوانـد، ثـوابش  یرا با صدا« إّناأنّزلناهفيلیلةالقدر»ه سوره ک یسک 1؛أ

ه خـونش کـاست  یسکه آن را فر نهان بخواند، مانند ک یسکرزفن فر راه خداست. و یمانند شمش
هـزار گنـاه از او بخشـوفه را فر راه خدا اهـدا نمـوفه اسـت و اگـر کسـی آن را فه مرتبـه بخوانـد، 

 «شوف. یم
ُناوَب »فرموف:  رسول خدا ُُ  َُ َُ َلا َُ َغَفاَإ الَّلا ّْضاَجَع ََ ُخاُه 

ْ
َإٍة ِحا َن َحأ ََ َِ َئَة  َحٌد 

َ
َُ أ  ُقْ  ُهَو الَّل

َ
ْن َقَإأ ََ

بخوانـد، خداونـد   را صد مرتبه پـیش از خـواب« ُقل ُهَو اللُه َاَحد»ه سوره ک یسک 2؛َخّْمِس َن َسَنة  
 «آمرزف. یگناه پنجاه سال او را م متعال

النـاس نبـوفه، قصـد  یابـد کـه گناهـان آفمـی از نـوع حق   البته این آمرزش، فر صورتی تحقق می
 بازگشت به گناه را نیز نداشته باشد.

اره گناهان . نمونه7
 

 های دیگر کف

گرفف؛ ولـی  مینیز موجب پاکی آفمی از گناهان  ، عوامل فیگری بر اساس روایات معصومان
 کنیم: چون بنای این مقاله بر اختصار است، فر پایان، به اراهه عناوین آنها بسنده می

های قدر، انجام غسل شب قدر، خواندن برخی فعاهـا ماننـد فعـای مجیـر فر ایـام  احیای شب
 ، ُخلقی، نیکی و احسان به والدین، انفاق فر راه خـدا البیض ماه مبارک رمضان، صله رحم، خوش

و شهافت فر راه خدا، مصافحه بـا  های زندگی، جهاف ها و سختی برفباری و صبر فر برابر بیماری
فافن، یـاری مظلـوم،  برافران فینی، زیارت و فیدار با برافران ایمـانی، محبـت بـه یتیمـان، صـدقه

های طوالنی، همکاری مرف با همسرش فر کارهای خانه،  برآورفه ساختن حاجت مؤمنان، سجده
ت زن به همسرش، گریستن برای کوتاهی فر بندگی، تشییع جنازه، رسیدگی بـه مـریض، فر خدم

بوفن، تبسم بـه چهـره مـؤمن  ، به یاف مرگ  بوفن، خواندن سوره قدر هنگام وضو پی تحصیل فانش 
بعـد از نمازهـای واجـب، اطاعـت از پیشـوایان   غریب، خوانـدن تسـبیحات حضـرت زهـرا

خصـوص زیـارت امـام  به  زیارت بارگـاه قدسـی معصـومانفرستافن،  ، صلواتمعصوم
 .  بیت ، گریه برای مصاهب اهل حسین
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