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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 .شناسیم نمیشناسی و استغفار از گناهانی که  ضرورت گناه

 پرسش:

بعاد   باشاد   گنااه  حتماا   نیست صخیلی مشخّ برایش که دهد می انجام گناهانی سری یکنسان اگاهی 

 باوده،  گنااه  یک واقعا  عملکه آن  نیاورده ایمان هنوز چون استغفار از بعد دوباره ولی ،کند می استغفار

 ست؟چید  در این موارد تکلیف کن می استغفار باز ولی کند، می تکرار هم باز

 پاسخ:

 از باار  یاک  حاا   ؛نادارد  یاا  دارد ضارر  شاما  سالمتی برایچیزی  دارید شک شما که]این است[  مثل

 ولای  ؛دخوردیا  دارو و دمعالجاه کردیا  بعد  ،ریخت مه به انحالت خرده یک هم بعد ،دخوردی توجّهی بی

 .نیدک بررسیباید  !کنید تکرارش دوم باربرای  نیست معقول دیگر قطعا 

 پرسش:

 اگر تردید داشته باشد، چطور؟

 پاسخ:

 این راستی به ببیند کند بررسی باید  است تحقیق اش وظیفه ،دارد تردید وقتی !است تحقیق اش وظیفه

 عمال  یاک  اسات؟  ماردود  عمال  یاک  یااست  ینپذیرفت عمل یک خدا دستگاه در این آیا است؟ گناه

 ؟است ناپسند و مذموم عمل یااست  پسندیده
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 دارد ضارر  انسان سالمتی برایکه  را مضر غذایی موادّشما  که طور همان  است مهم خیلی شناسی گناه

  کنیاد  شناسای  گنااه  بایاد  هم است گناهان از پرهیز که ورع مقام در ،کنید می پرهیز آن از و شناسایی

 در هام  هاایی  کتاا    بیااورد  دست بهو  کند جستجو روایات و قرآن در باید ،تواند می که آنجا تاانسان 

 کاه  آنجاا  تاا  را صاغیره  های گناه و کبیره های گناهو  اند کرده تحقیق علما که شده نوشته زمینه همین

 و تیزبینای کناد کاه    تاالش  مادام  باید انسان بنابراین  ندا هکرد فیمعرّ و بوده شناسایی دسترسی قابل

را  معیارهاا   کناد  ارزیابی بیشتری دقّت با و برود با تر خودش کارهای سنجش ی عرصه در او  ریزبینی

 هام  انساان  قلا   به؛ ]ضمن اینکه[ اند داده بیت اهل عملی ی سیره و احادیث داده است؛ قرآن هم

 تادری   باه  و بسنجد تواند می معیارها این با 1.تـ ْقواها ما س ّواه ا ف أ ْله م ها ُفُجور ها و   نـ ْفٍس و   و   است؛ شده الهام

  ندارد  انتها اصال  راه این گفت بتوان شاید و است وسیع خیلی گستره این خُ  ولی ؛رود جلو

 د،نا ا هکارد   باازی ی کوچک در آنجا ها هبچّ که شوید می وارد اتاق یک به شما ام که وقتی قبال  مثال زده

 از پار  اتااق  و دنا ا هکارد  درسات  موشاک  ،دنا ا هکرد مچاله ،دنا هکند را شان دفترچه های صفحهبینید  می

 مدادشاان  بینید می تازه ریزید؛ می سطلدر  و کنید می جمع را کاغذها این  است شده مچاله کاغذهای

 داد ای بینید می بعد ؛کنید می جمع هم را آنها ریخته، کاغذها این زیر تراششان آشغال و اند تراشیده را

ـا اْلُمْنِم ُـو    ،نادارد  انتهاا  استغفاراینکه  است  ریزتر چیزهای زیرشباز  بیداد! ِمیًـاَ   هـاه   باه  2،ُتوبُـوا ِِلـ ا اهلِل م 

 چیزهای به تازه روید می جلوتر شما هرچه است  همینبرای  کنید، توبه بیایید گوید می مؤمنان ی همه

 آشاغال  آن از تر مهم خیلی ،است ]پنهان[ که رت ظریف چیزهای آن اوقات گاهیو  برید  می پی تر ظریف

 اسات  هایی گناه آن از بزرگتر خیلی اینها بودن گناه اوقات گاهی هستند  بزرگ ی شده مچاله کاغذهای

    افتیم می یادش وقتی لرزد می پشتمان و است گناه دانیم می ما که

                                            

 .8و  7 های آیهشمس،  ی سوره. 1

 .11 ی نور، آیه ی سوره. 2
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 خیلای  کاه  ببیناد  کام  کام  ؛بفهماد  یجدیاد  چیزهای شاید ،برود با تر انسان معرفت هرچه شاءاهلل ان

 حساا   باه  خاودش  ناتمحسّ جزءشاید و  دانسته نمی گناه را اینها اصال  قبال  که داشته بزرگی گناهان

 از کاه  هسات  هاا  وادی از خیلای  هنوز داند که چون می ولی  کرده است می یتلقّ حسنات و ازآورده  می

 سارم  مان  کاه  هام  را بااقیش  دیگار  خادایا : گویاد  می و کند می هم کلّی استغفار یک ،ندارد خبر آنها

آن گناهاانی   3:اعرِفهـال     یالذانُوب  الَّت یا للّـُهمَّ اْغِفْرل !ببخش من بر خودت هم را آنها ،است گناه و شود نمی

خدایا هرچه که ید؛[ به این نیّت که کن طل  مغفرت می]ی طور کلّ بهیعنی  !دانم گناه است نمی که اصال 

ه چاه باا توجّا   ، از من سر زدهو  هرچه که زشت بوده ،ی درگاه تو نبوده ناپسند بوده، هرچه که شایسته

 م کن طل  مغفرت می ی اینها برای همه، چه سهوا  ه، چه با عمدتوجّ چه بی

لَّ کُ     ْذنـ ْبُتُه و   ا للَُّهمَّ اْغِفْرِلا ُكلَّ ذ ْنبٍ  :گوید بعد می ؛ل دعای کمیل چند استغفار خاص وجود دارددر اوّ

ِطیئ ةٍ   ]گناهانی[ گفتم، که را اینها :گوید میو  کند می باز ای گسترده بساط یک دیگر یعنی 4،  ْخط ْأُتها خ 

ً م   که  نه! است؛ محدود اینها به مگر خدایا ولی ،ت ْحِبُس الداعاء   که آنهایی ،تـُْ ِزُل اْلب الء   که آنهایی، تـُغ یـُِّر ال ـِّ

  .ا ْذنـ ْبُتهُ  ُکلَّ ذ ْنبٍ   ُهمَّ اْغِفْرلیا للَّ  !ببخش را  همه خدایا دانم؟ می چه من

 

 مْ ُهمَّ ص لِّ ع لٰی ُمح مٍَّد و  آِل ُمح مٍَّد و  ع جِّْل فـ ر م هُ ا للّٰ 

                                            

 . گویا از تعابیر اهل معرفت است.1
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