
 

 

 

 دعای روز بیست و ششم   

اّللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقْبوالً وعَيبي فيّمهِ  
 :مَسْتوراً ّيا أسْمَعِ اّلسّامعين

 ،مااه قدردانی شاده و گنااه مارا در ایان      ،خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه
ای شانواترین   و عملم را در آن مورد قبول و عیب مارا در آن پوشایده   آمرزیده
 .شنوایان

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای خاااالق طباااع و مااازا    
 

 اندر این مه درد ما را کان عاال    
 

 ساااعی ماااا را انااادر او مشاااکور دار   
 

 ماازد مااا را کاان عطااا بااا ابتهااا  
 

 هااام بیاااامرز انااادر او عصااایان ماااا   
 

 وشان بفرماا بای سارا     قبر ماا ر  
 

 جملاااه اعماااال ماااا را کااان قباااول   
 

 ناااقص و کاماال بشاارط االمتاازا  
 

 از تفضااااال، کااااال آن مقباااااول دار 
 

 هر چه باشاد ضاد اماوال حارا      
 

 گاار چااه حکاام عاادل باشااد مقتضاای   
 

 بهااار رد آنچاااه دارد اعوجاااا   
 

 هاام در ایاان مااه عیااب مااا پوشاایده دار 
 

 تا باه قلاب کاس نیایاد اخاتال       
 

 قاااداری فرساااات از غباااار لطاااف م  
 

 ها چاون لیال دا    تا ب وشد عیب 
 

 کاارده مااا را نقااص ذاتاای مضااطرب    
 

 گشته باعاث بهار هام و انزعاا      
 

 ای تاااو شااانوا تااار ز کااال ساااامعین  
 

 احتیاا    کن ز ما یا رب تو رفاع  
 

  

 شکرگذاری خدا از تالش بندگان: فقره اول

 :اّللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً
  .قدردانی شده ،را در این ماهخدایا قرار بده کوشش م
ساعی و تاالش ماا در    و  در این روز کوشش! خدایا :خوانیم در این بخش از دعا می

  .و به من پاداش خیر عنایت کن ماه رمضان را در راه طاعتت ب ذیر
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عمل انسان باید دارای ارزش صحیح و با اصالت باشد تاا ماورد قادردانی خداوناد     
 : فرماید از قرآن نباشد که میقرار گیرد و مصداق آن آیه 

و ما به ساراي اعماالى کاه     4:«ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنّْثُوراً  وَ قَّدِمْنا إِّلى»
 .دهیم رویم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا قرار مى اند مى انجام داده

 تالش و کوشش در احادیث امام حسن مجتبی

این است که بندگان الهی در کناار علام و اندیشاه،     ارات امام حسنیکی از انتظ
 : دایفرم میآن حضرت . اهل تالش و عمل باشند

اِتَقُوا اّللّهَ عِبادَ اّللّهِ وَ جِّدُوا في اّلطَلَبِ وَ تِجاهِ اّلْهَرَ ِ وَ بادِرُوا اّلْعَمَلَ قَبْلَ مُقَطِعاتِ »
نَ اّلّمّدُنْيا ال ّيّمّدُومُ نَعيمُهّما وَال تُّمؤمَنُ فجيعُهّما وَال تَتَّموَقّي       اّلنَقِماتِ وَ هادِمِ اّلَذّاتِ، فَّماِ 

پرواپیشه باشید و برای رسیدن به ! ای بندگان خدا 2:«مَساوّيها، غُرُورم حائِلٌ وَ سِنادم مائِلٌ
ها به شما روی  ها تالش کنید و از کارهای ناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواری خواسته

پاس   ؛مبادرت ورزید [های نیک]فرا رسد، به کار[ یعنی مرگ]کننده لذات  آورند و نابود
هاای آن در اماان    خطارات و بادی  [ کسای از ]های دنیا دوام ندارناد و   راستی نعمته ب

 .اساس است گاهی سست و بی فریبکار زودگذر و تکیه [دنیا.]نیست

کناد   بر اصل تالش و عمل گوشزد می افزون نکته دیگری را که حضرت مجتبی
و انتظار دارد که به آن توجّه شود، این است که انسان هم باید برای دنیاا کاار و تاالش    

 . کند و هم برای آخرت

 : باره چنین است در این کالم نغز و دلنشین امام حسن
 بارای  0:«وَ اعْمَلْ ّلِّدُنْياکَ كَاَنَکَ تَعيشُ اَبَّدا وَ اعْمَلْ آلخِرَتِکَ كَاَنَکَ تَمُّموتُ غَّمّدا  »

خاواهی باود و بارای آخرتات     [ در این دنیا]دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه 
 .سعی و تالش کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت[ نیز چنان]

 نسعی و کوشش انسان در قرآ

کاه باه آن اشااره     آیااتی دارد « تشکر خدا از ماومن »و « سعی» موردقرآن مجید  در 
 .شود می

 :انسان مال انسان نیستهی  چیز جز سعی  .4

                                              
 .1۸: فرقان.  
 .۷ 1، ص  ج  ؛بحار االنوار .1
 .75۷ص ؛تحف العقول و53 ، ص ۸5ج  ؛بحاراالنوار. ۸
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  .«وَأَن ّلَّيْسَ ّلِلْإِنسَانِ إِّلَّا مَا سَعَى ؛ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْ َ ّيُرَى»
انسان تنها مالکیت اعمال خوب و . نشانه مالکیت حقیقی است« ل »در ادبیات عرب 
ان ماند؛ اما چیزهای دیگری که انس عمل او تا ابد برای انسان باقی می. یا بد خود را دارد

، هماه  ...باشد، مانند مال و مقام و فرزناد و   کند که برای اوست و مالک آنها می فکر می
بلکاه مالاک    ؛در دنیا همراه انسان است و تازه در دنیا هم مالک حقیقای انساان نیسات   

 .حقیقی خداست
خداوناد باه ماا     ،خاواهیم  ما که از خداوند در این روز تالش مقبول و مشاکور مای  

 .تالش ما به زودی دیده خواهد شد دهد اطمینان می
 .افتند در شروع روز بزرگ همه به فکر سعی و تالش خود می .2

  .«فَإذا جاءَتِ اّلطّامُِّ اّلكبري ؛ ّيَومَ ّيتذكّرُ االنسانُ ما سعي»
 .سعی مردم گوناگون است و پاداش و جزای گوناگون هم دارد .0

و امّا من بَخِلَ ... فسنُيسِّره ّلليُسري...  إنَّ سعيَكم ّلشتّي ؛ فأَمّا مَن أَعطي و اتَّقي»
   .«فسنيسره ّللعسري... و استغنس 

هاای دنیاوی و    سعی و تالش مشکور که در پس آن برخورداری از نعمات و پاداش
اخروی الهی است؛ نیازمند شرایطی است که یکی از این شرایط، انفاق در راه خدا است 

 .و بخل نورزیدن
 :هعمال حبط و نابود شدسعی غیر مشکور و ا .1

قل هل نُنبّئُكم باالخسرّينَ اَعماالً ؛ اّلّذّينَ ضلَّ سعيُهم فّمي اّلحيّماة اّلّمّدّنيا و هّمم     »
  .«ّيَسَبونَ اَنَّهم ّيُحسِنونَ صُنعاً

ولی  ؛رود گاهی انسان می. به همه ماست ؛ بلکهاین خطاب الهی فقط به پیامبر نیست
ولای   ؛دود ماناد، مای   نتیجه مای  ولی بی ؛کند یابد، عمل می لیکن نمی ؛جوید رسد، می نمی

بادون  « سعی»گنج و  فایده، رنج بی پاداش، تالش بی زحمت بی. اثر است اش بی دوندگی
 . ؛ این خسران است«شکر»

                                              
 .75 ـ ۸3: نجم.  
 .۸5 ـ ۸7: نازعات. 1
 .5 ـ 7: لیل. ۸
 .55  ـ 57 : كهف. 7
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رو باه  . اسات « راه»ولی فکر کند در  ؛حرکت کند« بیراهه»زیانکار کسی است که در 
« سود»ولی پندارد در حال  ؛کند« زیان». است« رشد»ولی خیال کند رو به  ؛برود« تباهی»

  ؛...زیانکارترین افراد: اند«اخسرین»اینان . بردن است
کارد،   بخش و مفید بود و به هدف مورد نظار نزدیاک مای    ولی اگر عمل انسان نتیجه

 . خواهد داشت« فایده»بیرون آمده و « خسران»گاه عمل از  آن

 سعی و تالش برای دنیا یا آخرت

 : ایدفرم خداوند می
كَانَ ّيُرِّيّدُ اّلْعَاجِلََِ عَجَلْنَا ّلَهُ و فِيهَا مَا نَشَِءُ ّلِمَنْ نُرِّيّدُ َُّممَ جَعَلْنَّما ّلَّمهُ و جَهَّمنَمَ       مَن»

ّلَهَّما سَّمعْيَهَا وَ هُّموَ مُّمؤْمِنُ      ' وَ مَّمنْ أَرَادَ االخِّمرَةَ وَ سَّمعَي   * ّيَّصْلَّمهَا مَذْمُومًا مَّمّدْحُورًا  
كُالً نُمِّدُ هَّمؤآلءِ وَ هَّمؤُآلءِ مِنْ عَطَِءِ رَبِکَ وَ مَا كَانَ * مْ مَشْكُورًا فَأُوّلَّمئکَ كَانَ سَعْيُهُ
 4.«عَطَِءُ رَبِکَ مَحَُْورًا

و   طایفاه   ایان   ، چه فرستیم و نیرو می  و قوه  دهیم افراد مدد و امداد می  این  تمام  ما به
عطاا و    ؛ البتاه  کنایم  مای   گار تو تقویتپرورد  را از عطا و فیح  را؛ هر کدام  طایفه  آن  چه

 .شود نمی  منع  پروردگار تو از کسی  فیح

 چیست؟ « سعی مشکور»  

« کناد  کسای کاه زیااد قادردانی مای     »یعنی  ؛«كّثيراّلشكر»را به « شكور»علمای لغت 
است و مقصود آن در این دعاا  « تشکرن کن»به معنای « مشكوراً»واژه  2.اند ترجمه کرده

شود که خداوناد باه واساطه صافت      این معنا دریافت میاز  .است« قبول کن»و « ب ذیر»
بودنش اعمال عبادی و سعی و کوشش بندگان را ماورد قادردانی قارار داده و از     شکور

 . کند آنان تشکر می

در صحرای عرفاات ذکار    این مطلب به طور صریح در دعای عرفه سیدالشهداء 
 :دارد الش ن به خداوند عرضه می ایشان در بین آن دعای عظیم. شده است

من هرگاه تو را اطاعت کردم، تو از مان تشاکر و   ! خدایا 0:«و اِنْ اَطَعْتُکَ شَكَرْتَني»
 . قدردانی کردی

                                              
 .15ـ ۷   :إسراء . 
 .717، ص 7ج  ؛العرب لسان. 1
 .امام حسین دعاي عرفه  ؛الجنان مفاتیح. ۸
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آورد؛  بودن خداوند به این معناست که خداوند حق اعماال ماردم را بجاا مای     شاکر 
و خداوناد از انجاام    رود یعنی هرکس عمل خیری انجام داد، عمل خیر از دست او نمی

تالشی که از طرف خداوناد، ماورد پاذیرش و قباول     . کند دهنده عمل خیر قدردانی می
شدن آن مانع گردد و نوعی سا اس از   واقع شود و پروردگار به آن توجه کند و از ضایع

 . است« سعی مشکور»چنین عملی  ،تالشگر به عمل آورده، پاداش نیکو بدهد

 گيرد؟ و سپاس قرار مي« شُکران»ي مورد اما تالش و سعي چه کسان

اگر عمل انسان و سعی و تالش او مورد رضایت خدا قارار بگیارد و پروردگاار باه     
یعنی سعی که  ؛است« سعی مشکور»عین عنایت در آن بنگرد و از او بخرد، چنین عملی 

ص هاایی از خلاو   اما سعیی مشکور است که آمیزه. س اس الهی و تشکر را به همراه دارد
ایمان و عمال صاالح، طلاب آخارت و در     . در آن باشد« اهلل صبغه». و صدق داشته باشد

 . شرایط رسیدن به سعی مشکور است... بودن و زمره ابرار
خواهیم روزه ما و اعمال الهی ما را سعی مشکور برشامارد و گناهاان    از خداوند می

 . ما را مورد بخشایش قرار دهد

 بودن خداوند در قرآن شکور

 .دهد و قدردان است خداوند پاداش مي. 1

این پااداش شماسات و ساعى و     4:«إِنَ هذا كانَ ّلَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً»
 .تالش شما مورد قدردانى است

 .قدرداني خداوند برای عاشقان آخرت است. 2

و  2:«فَأُوّلَئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا مَنْ أَرَادَ اآلخِرَةَ وَ سَعَي ّلَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»
آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، در حاالی کاه ایماان    

 .پاداش داده خواهد شد [از سوی خدا]شود و  داشته باشد، سعی و تالش او قدردانی می
پاداششاان  این تعبیر خداوند که سعیشان پااداش داده خواهاد شاد از اینکاه بگویاد      

 .تر و واالتر و برتر است بهشت است، بسیار جامع

 .اعمال خالص قدرداني خداوند برای. 3

غیر خدا انجام  اعمالی که خالص و برای خدا باشد و برای تشکر و س اس و پاداش 
اما اگر برای سا اس و   ؛دهد کند و پاداش می پذیرد و قدردانی می داده نشود، خداوند می

                                              
 .11: انسان.  
 .3  :سراء. 1
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خداوند هم برای گرفتن پاداش و جزا و س اس به همان مردم واگذار  ،دپاداش مردم باش

و  انسان و در آیاات مرباوط باه انفااق امیار مومناان علای        ۀدر سوره مبارک .کند می
 : گویند می ،کنند که انفاق می  حضرت زهرا؛ هنگامی

ما شما را  [:گویند و می] 4:«راًإِنمَا نُطعِمُكمْ ّلِوَجْهِ اّللَّهِ ال نُرِّيّدُ مِنكمْ جَزَاءً وَ ال شكُو»
 .خواهیم کنیم و هی  پاداش و س اسی از شما نمی خدا اطعام می دلیلبه 

های بهشتی را برای جازای ایان کاار     خداوند تقریباً هفده تا از نعمت دلیلبه همین 
این  ۀکه نشان دهند. «کان سعیکم مشکوراً»: فرماید شمارد و بعد می خالص برای آنها می

بلکه نیت و هادف اعماال از اهمیّات بسایار      ؛است که صرف عمل اهمیت ندارد مسئله
 .بیشتری برخوردار است

کند و به واسطه حسننات گناهنان منا را     خداوند حسنات را چند برابر مي. 4
 .است« شکور»چون  ؛بخشد مي

 2:«وَ اّللَّهُ شَكُورم حَلِيممإِنْ تُقْرِضُوا اّللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ّيُضاعِفْهُ ّلَكُمْ وَ ّيَغْفِرْ ّلَكُمْ »
ساازد و شاما را    الحسانه دهیاد، آن را بارای شاما مضااعف مای       اگر به خدا قارض 

 .کننده و بردبار است بخشد و خداوند شکر می

 .است« شکور»خداوند  :گويند بهشتيان هم مي. 5

ّنَ» بَ ّ رَ ّا اّلْحَزَنَ إِنَ [ بهشاتیان ]آنهاا   0:«ا ّلَغَفُورم شَكُورموَقَاّلُوا اّلْحَمّْدُ ّلِلَّهِ اّلَّذِي أَذْهَبَ عَنَ
برای خداونادی اسات کاه انادوه ماا را از ماا بار طارف         [ و ستایش]حمد » : گویند می

 .است ساخت؛ پروردگارِ ما آمرزنده و س اسگزار

 .خداوند نسبت به اعمال بندگان مومن خود شکرگزار است. 6  

ّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ ّيَزّيّدَهُمْ مِنْ فَ» فِ نَّهُ غَفُورم شَكُورمّلِيُوَ  1.«ضْلِهِ إِ
قبل از این آیه شریفه خداوند درباره تالوت قرآن و اقاماه نمااز و انفااق و خشایت     

 .گوید الهی بندگان خود می

 .خدا هم شکرگزار است ،اگر شکرگزار بوديم. 7

ّا ّيَفْعَلُ اّللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اّللّهُ شَا»  2.«كِرًا عَلِيمًامَ

                                              
 .3: انسان.  
 .۸  :تغابن. 1
 .۸7: فاطر.  ۸
 .۸5: همان.  7
 .7۸ : نساء.  5
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پيامبر هم برای امر عظيم نبوّت از مردم اجر نخواست تا خدا سپاسگزار و . 8
 .شکرگزارش باشد

 .هاست خدا شاکر است؛ یعنی قدردان اعمال انسان
ّهَ فِي اّلْقُرْبَي» ّا اّلْمَوَدَ ّلَ ّا اَسْاَّلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِ ّلَّمهُ فِيهَّما    ؛ وَمَن ّيَقْتَرِ ْ حَسَنًَِ نَّّمزِدْ .قُل ّلَ

ّ اّللَّهَ غَفُورم شَكُورم  4.«حُسْنًا إِنَ

 است؟ « مشکور»چه کسانی « سعی»

بایاد  . تالش و عمل، خود به خود برانگیزاننده پاداش و جزا و شکر و س اس نیست
قرآن . تا به عمل، رنگ خدایی بزند« صدق»، «خلوص»، «خیر»هایی داشته باشد، از  آمیزه

را بجویاد و  « آخارت »هر کاس  » :گوید یک جا می داند؟ می سعی چه کسانی را مشکور
هم باشد، چناین کساانی   « ایمان»شایسته کند و دارای « سعی»بطلبد و برای آن تالش و 

  .«...است« مشکور»سعیشان 
هاای مفصال آناان در بهشات و      و پاداش« ابرار»در جای دیگر پس از بیان عملکرد 

 : گوید میهای گسترده آن جایگاه جاودانه،  نعمت
 « !اسااات« مشاااکور»شاااما « ساااعی»ی عمااال اسااات و «جااازا»تماااام اینهاااا »

« کفاران »کناد، ساعی او   « عمل صاالح »باشد و « ایمان»هرکه دارای » :و در جای دیگری
  .«دشو نمی

آید که سعی کسانی مشکور و مورد س اس خداوند  از مجموع این آیات به دست می
آخارت  »کنناد،  « عمال صاالح  »داشته باشاند،  « نایما» :گیرد که و قدردانی مردم قرار می

در نتیجه، دعا و طلاب از خادا، مبنای     .به حساب آیند« ابرار»از نیکان و  باشند و« طلب
گرایای و   در ایان روز و مااه، ایماان و عمال صاالح و آخارت      « ساعی »بر مشکور بودن
اثر بودن  شدن نتیجه تالش و بی بودن سعی، گم در مقابل این مشکور .طلبد نیکوکاری می

« ریا»کارانی است که کوشش آنان در باتالقی از  زحمات است و این کیفر و فرجام زیان
ل در اعما اشادن   نتیجاه  رود و منجر به بی می فرو« غرور»و گردابی از « کبر»و مردابی از 

 . گردد دنیا و آخرت، نزد خالق و خلق می

 بخشیده شدن گناهان: فقره دوم

 .و در این روز، گناهم را ببخش: وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً

                                              
 .1۸: شوري.   
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خاواهیم   مای  وناد متعاال  خدااز  این فراز از دعای روز بیست وششم ماه رمضاان  در
 .گناهان ما را بیامرزد

 گیرد؟ را در بر میکسانی  چهآمرزش خداوند، 

خداوند بسیار آمرزنده است و صفت آمرزش و بخشش یکای از باارزترین صافات    
و « غفّاار »، «غَفاور »م از این صفت خداوند باا عنااوین   در قرآن کری. خدای متعال است

البته صفت آمرزش خداوند بنا بر تصریح قرآن کریم، شامل حاال  . یاد شده است« غافرِ»
 . شود که قصد توبه و بازگشت به سوی حق داشته باشند کسانی می

 :فرماید قرآن کریم می
 4.«صَاّلِحًا َُمَ اهْتَّدَى وَإِنِي ّلَغَفَارم ّلِمَن تَا َ وَآمَنَ وَ عَمِلَ»

پس اگر کسی بدون قصد توبه و ترك گناه و جبران گذشته و به وسیله انجاام عمال   
 . صااالح، از خداونااد طلااب مغفاارت کنااد، مشاامول آماارزش الهاای نخواهااد شااد      
در دعای امروز از خدا خواهان آمرزش گناهان هستیم و نباید فراموش کنایم کاه اصاالً    

ارك رمضان، غفران ویژه الهی است تا جاایی کاه اگار کسای     یکی از خصوصیات ماه مب
 . مند سازد، بدبخت است نتواند خود را از این غفران عظیم بهره

 بردن به مقام غفّاریت خداوند استغفار؛ پناه

ّلَيْه» مگویی وقتی می ، به مقام غفاریّت مکنی و استغفار می« أَسْتَغْفِرُ اّللَّهَ رَبِّي وَ أَتُو ُ إِ
 :گوییمبیعنی  ؛کنیم بهترین ترمیم را طلب وند متعال از خدا ما باید. مبری پناه میخداوند 

 ابه شاهدان معصیت م! را تطهیر و پاك کنا جدا کن و م ااین معاصی را از م !خدایا 
 ! ندا چکار کردههای  من  یادتان برود که این بنده :نیز بگو
« ّللعاّلمين رحمه»و « غافراّلذنب»ند که کس نتوانسته این مقامات الهیّه را ادراك ک هی 

نه مقام رحمت او را کسی درك کرده اسات و ناه مقاام    . بودنِ خداوند به چه معنا است
کاه خادا ببیناد ماا در       ؛ همین«أَسْتَغْفِرُ اّللَّه»حتی نیازی نیست که بگوییم . مغفرت او را

 .کند  ل ما میزده هستیم، رحمت و غفران خود را شامل حا دلمان پشیمان و خجالت

 .کنند  فرشتگان مقرب برای مؤمنان استغفار می

گماارد کاه    گونه است که خداوند فرشتگان مقرب خاود را مای   از نظر ظاهر هم این
 :دفرمای  در آن آیه شریفه می. برای ما استغفار کنند

                                              
  .۷1 :طه . 
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ّهِمْ» وَ ّيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ ّيَسْتَغْفِرُونَ  اّلَّذّينَ ّيَحْمِلُونَ اّلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوّْلَهُ ّيُسَبِّحُونَ بِحَمّْدِ رَبِ
ّبَعُوا سَبيلَکَ وَ  ّلِلَّذّينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمًَِ وَ عِلْماً فَاغْفِرْ ّلِلَّذّينَ تابُوا وَ اتَ

  4.«قِهِمْ عَذا َ اّلْجَحيمِ
 !خادایا  :گویناد  کنناد و باه خادا مای     فرشتگان مقرّب خدا برای مؤمنین استغفار مای 

رحمت تو همه چیز را در بر گرفته است؛ پس کسانی که توبه کرده و از راه تاو تبعیّات   
 .زکردند را بیامر

 !هیمهی قرار دالرا در معرض مغفرت  مانخود

که آیا انتخاب بندگانی که مورد مغفرت  شود، این است  مطلبی که در اینجا مطرح می
وند است یا بندگان؟ آیاا خداوناد بارای    گیرند، از طرف خدا و رحمت خداوند قرار می

 کند؟  مغفرت، از بین بندگان گلچین و انتخاب می
دانم که خداوند چه کسی را انتخاب کرده و آیا من  اگر انتخاب با خدا باشد، من نمی

 ؛فهمام  شدگان هستم یا خیر؛ امّا اگر انتخاب با عبد باشد، من خودم مای  هم جزء انتخاب
 .خودم داده است زیرا میزان را به دست

طور است که اگر عباد خاودش را در معارض     له مغفرت و رحمت اینئدر باب مس
پاس خاودت را    ؛شاود  رحمت و مغفرت قرار بدهد، رحمت و مغفرت شامل حالش می

دادن احتیا  به مبرِز هم ندارد؛ زیرا این امر، درونای   در معرض قرار! در معرض قرار بده
اگر دیاد کاه واقعااً شارمنده هساتیم و      . بیند امشب می خدا درون دل من و تو را .است

کنناد بارای    گمارد و آنها شروع می مان واقعاً پشیمانیم، م مورینش را می نسبت به گذشته
 2 .ما طلب مغفرت کردن

 قبولی اعمال: فقره سوم

 .و عملم را در این روز قبول کن :وعَملي فيهِ مَقْبوالً
تا چاه   ،شدن در پیشگاه خداوند، میزان است تهبلکه پذیرف ؛صِرف عمل، مالك نیست
 . قبول افتد و چه در نظر آید

هاا و خیارات    ل صالح و انفاقاعم، ابا توجه به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار
بردن به خدا داشته باشند، به پدر و ماادر   توکل و پناه که گیرد کسانی مورد قبول قرار می
ای پاك و صاالح باشاند،    انجام دهند، خواهان ذریه« خداپسند»خود نیکی کنند، کارهای 

                                              
  .۸: غافر.  
 .حاج آقا مجتبی تهرانی اهلل العظمی ترسانی آی پایگاه اطالع. 1
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؛ اکراه و کسالت دوری کنند ،کفر ،از فسق اهل توبه و تسلیم و متقی و پرواپیشه باشند و
 . نیت پاك و جلب رضای خداست ،اخالص ،پس شرط قبول عمل توکل

 ل در ماه مبارك رمضان مقبول است اعما

ارك رمضان، این است که اعمال ما در ایان  های منحصر به فرد ماه مب یکی از ویژگی
 اساالم  شود و ایان مطلاب در کاالم رساول گرامای      ماه مورد قبول درگاه الهی واقع می

 . تصریح شده است
 4.«عماال شااما در ایاان ماااه، مقبااول اساات » :ناادفرمود شااعبانیه  ایشااان در خطبااه

ا همیشاه در طاول   زیرا م ؛این تضمین که از طرف پیامبر خدا داده شده، بسیار مهم است
شادن آنهاا    گااه از مقباول واقاع    ولای های    ؛دهیم سال اعمال عبادی گوناگونی انجام می

اناد کاه اعماال ماا مقباول       اما در این ماه مبارك به ما اطمینان خاطر داده ؛مطمئن نیستیم
شود انسان با اخالص و آرامش و اطمینان بیشتری به انجام اعماال   است و این باعث می

 . ردازدعبادی ب 
 : فرماید در مناجات خود می علی
اگار  ! خدایا: «إِّلَهِي إِنْ كُنْتَ ّلَا تَرْحَمُ إِّلَا اّلْمُجِّدِّينَ فِي طَاعَتِکَ فَإِّلَى مَنْ ّيَفْزَعُ اّلْمُقَّصِرُونَ»

فقط به کسانی در طاعت تو کوشش کردند، رحم کنی؛ پس آنهایی که اشتباه کردناد، باه   
 ! چه کسی پناه برند؟

و اگار تنهاا از   : «إِنْ كُنْتَ ّلَا تَقْبَلُ إِّلَا مِنَ اّلْمُجْتَهِّدِّينَ فَإِّلَى مَنْ ّيَلْتَجِئُ اّلْمُفَرِطُونَ وَ»
 ! روی کردند، چه کنند؟ کسانی که از تو اطاعت کردند، قبول کنی؛ پس کسانی که زیاده

و اگر بنا باشد کاه   2:«ّصْنَعُ اّلْمُسِيئُونوَ إِنْ كُنْتَ ّلَا تُكْرِمُ إِّلَا أَهْلَ اّلْإِحْسَانِ فَكَيْفَ ّيَ»
 !جز نیکوکاران را اکرام نکنی؛ پس بدکارها چکار کنند؟

 رابطه عمل و پاداش آن

چنانچه فعل ما عمل  ؛دهد، رابطه مستقیم با پاداش آن دارد اعمالی که انسان انجام می
الهای را فاراهم   بلکه موجبات عاذاب   ؛ای به دنبال نخواهد داشت ناشایستی باشد، نتیجه

ای که در پی دارد، ورود به بهشات   شایسته و صالح باشد، نتیجه ،ولی اگر عمل ؛آورد می
  .و دریافت پاداش عظیم الهی است

                                              
 .7 ۸، ص 5 ج  ؛الشیعه وسایل.  
 .51 ، ص  3؛ ج بحاراالنوار. 1



 

 
 

                                                                                       
 
 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     111

 : روایت شده که فرمود از علی
انند نتیجه عمل صالح م 4:«ََمَرَةُ اّلعَمَلِ اّلّصَاّلِحِ كَأَصِلِهِ وَ ََمَرَةُ اّلْعَمَلِ اّلسَيِئِ كَأصْلِهِ»

 .باشد عمل صالح و نتیجه عمل ناشایست مانند اصل آن می

روایت شده که عمال کام از فارد عاقال، مقباول واقاع        و همچنین از امام کاظم

: روایات شاده کاه فرماود     ای مضاعف دارد و از امیرالماؤمنین علای   شود و ثمره می
کاه هماراه باا     شود، مگر از روی اخالص باشد و در عملای  همانا عمل از تو قبول نمی»

سنت خدای متعال این است کاه همیشاه درهاا را بار      .خیری نیست ،یقین و ورع نباشد
ای از فساد و آلودگی باشند، بتوانند باه راه   گذارد، تا در هر مرحله روی گناهکاران بازمی

سوی او به رستگاری دسات یابناد و هارکس در محضار     ه حق برگردند و با بازگشت ب
ان و عمل صالح وارد شود، درجات عالی در انتظار اوست و بهشت خداوند بزرگ با ایم

پاداش کسی اسات کاه خاود را تزکیاه و تهاذیب       ،باشد عدن که نهرها در آن جاری می
 : فرماید می ؛ بنابراینکرده باشد

اتُ عَّمّدْنٍ  وَ مَنْ ّيَأْتِهِ مُؤْمِناً قَّدْ عَمِلَ اّلّصَاّلِحَاتِ فَأوّلَئِکَ ّلَهُم اّلّدَرَجَاتُ اّلعُلَي، جَنَّم »
 2.«تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اّلْأَنهَارُ خَاّلِّدِّينَ فِيهَا وَ ذَّلِکَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَي

 ها شدن عیب پوشیده: فقره چهارم

  :وعَيبي فيهِ مَسْتوراً
 .و در این روز عیبم را ب وشان 

وب عیا ! خداونادا  .خدایا کاری کن تا عیب من مستور باشد و کسی از عیبم مطلع نباشاد 
 .حفظ نما العصر و الزمان ب وشان و آبروی ما را در نزد امام مهدی  ما را از صاحب

 ستاریّت ناشی از غفاریّت

ایم؛ حاال اگر انساان بخواهاد    ها و خطاهایی مرتکب شده همه ما در سال گذشته گناه
. بهترین ترمیم شامل حالش شود، تنهاا راهاش پنااه باردن باه غفاریّات خداوناد اسات        

مقام غفاریّت خداوناد علّات پدیاد    . د، هم مقام ستاریّت دارد و هم مقام غفاریّتخداون
شاود کاه خادا     در ستاریّت مطلق خداوند گفته مای . آمدن ستاریّت خاصّ خداوند است

ایان ناوع ساتاریّت    . کناد  ستارالعیوب است و در برابر گناهان، ما را رسوا و مفتضح نمی
غفاریّت خداوند سه گوناه ساتاریت    .خداوند است متفاوت با ستاریّت ناشی از غفاریّت

 :را به دنبال دارد
                                              

 .5 ، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه.  
 .۸7 ـ ۸5 :طه .1
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  :كردن تبعات گناه برطرف. 1

تبعات گناه ماا  . گیر ما شود گذارد تبعات گناه دامن آمرزد، نمی وقتی خداوند ما را می
در ایان قسام از ساتاریت خااص الهای، خداوناد       . همان جهنم و عقوبات الهای اسات   

کار شاده و پاس از مارگ معاذب      گیر فرد عاصی و گناه دامنگذارد تبعات معصیت  نمی
 .شود

 :معصیت نشاهداكردن  فراموش. 2

اناد، چاه    اگر کسی مرتکب گناه و خطا شود، تمام موجوداتی که در ربط باا او باوده  
فرشتگان رقیب و عتید و چه زمین و زمان و حتی اعضا و جوارح وی از گنااه او مطلاع   

 :تن آمده اسدر قرآ بنابراینشوند؛  می
 روز قیامات  4:«ّيَوْمَ تَشْهَّدُ عَلَيْهِمْ أَّلْسِنَتُهُمْ وَ أَّيّْدّيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كّمانُوا ّيَعْمَلُّمونَ  »

دهناد؛ زیارا از    اناد گاواهی مای    دست و پا و زبان ایشان، علیه آنها به کارهایی که کارده 
 . اعمال او مطلع هستند

ت آن است که خداوند به موجوداتی کاه از ایان   قسم دوم از ستاریّت ناشی از غفاریّ
 .دیگر علیه او گواهی ندهید :فرماید معصیت آگاه هستند، می

 :نامحاء گناها .3

بلکه ایان   ؛نه تنها این گناهان به ما زیان نرساند و این شاهدان علیه ما شهادت ندهند
 . شود میها امحاء  معصیت

در  .است که ناوع کامال و اتامّ آن اسات    این نوع سوم از ستاریّت ناشی از غفاریّت 
 : فرمایند می( ع )عمار، امام صادق بن صحیحه معاویه

ّنْيَا وَ اّلّْمِخِرَةِ   »  2:«إِذَا تَا َ اّلْعَبّْدُ اّلْمُؤْمِنُ تَوْبًَِ نَّصُوحاً أَحَبَّهُ اّللَّهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِّمي اّلّمّدُ

این است که ماورد محبّات خادا    مؤمن خالصانه توبه کرد، اوّلین اثرش   که بنده  هنگامی
 . کند گیرد و خداوند ستاریت خود را در دنیا و آخرت شامل حال او می قرار می
 چگونه؟  :عرض کردم :«قُلْتُ وَ كَيْفَ ّيَسْتُرُ عَلَيْهِ»
ّنُو ِ وَ أَوْحَى إِّلَّمى جَوَارِحِّمهِ اكْتُمّمي   » لَيّْمهِ  عَ قَالَ ّيُنْسِي مَلَكَيْهِ مَا كَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ اّلذُ

ّنُو ِ       ذُنُوبَهُ وَ أَوْحَى إِّلَى بِقَاعِ اّلْأَرْكِ اكْتُمي  0:«عَلَيْهِ مَّما كَّمانَ ّيَعْمَّملُ عَلَيّْمکِ مِّمنَ اّلّمذُ
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کند کاه عیاوب او را فراماوش     خداوند ابتدا خطاب به رقیب و عتید می :حضرت فرمود
زماین نیاز   پس از آن به  ؛شما هم فراموش کنید :گوید س س به اعضا و جوارح می ؛کنید
  .آنچه که بر روی تو معصیت کرد را فراموش کن :گوید می
ّنُو ِ ءم ّيَشْهَّدُ عَلَيْهِ بِشَيْ فَيَلْقَى اّللَّهَ حِينَ ّيَلْقَاهُ وَ ّلَيْسَ شَيْ» ای  چنین بناده  4:«ءٍ مِنَ اّلذُ

 .دهد کند، هی  موجودی علیه او شهادت نمی روز قیامت وقتی خدا را مالقات می

 ش عیوب از خدادرخواست پوش

اسات کاه در آن روز، حقاایق و بااطن     « السرائر یوم تبلی»روز قیامت   یکی از اسامی
در این فراز از دعاا از خادا   . گردد شود و گناهان او بر همگان معلوم می انسان آشکار می

 .خواهیم عیوب ما را ب وشاند و آبروی ما را حفظ کند می
هماه   و کسی از گناهان ما اطالع پیدا کناد  استاست و نگذاشته « ستارالعیوب»خدا 

کاردن در   زندگی، پوشاند عیوب ما را از هم نمی خداوند متعال اگر دانیم که ما این را می
 .شد اجتماع و جامعه و خانواده برای ما غیر ممکن می

 دیگران دن عیوبانپوش

شاماتت  تمام بندگانش مورد اذیت، خجالت و  ،ترین صفات الهی که اگر نبود از مهم
پوشااند و   های بنادگانش را مای   شدند، صفت ستار بودن خداوند است که عیب واقع می

 . کند آنها را رسوا نمی

 درباارۀ عباس که در توضیح یکی از آیات قارآن   در فرمایشی به ابن پیامبر خدا 
هماهناگ    نعمت ظاهری، آفرینش»: های ظاهری و باطنی خداوند بیان کرد، فرمود نعمت
هاای توسات کاه اگار      بودن توست و نعمت باطنی، پوشااندن معایاب و زشاتی    و موزن

شادند، چاه    ات هم از تو متنفر و گریازان مای   ساخت، خانواده خداوند آنها را آشکار می
 2.«!برسد به دیگران
های ما را ب وشاند، بایاد چاه    خواهیم خداوند زشتی هکار عملی که اگر می اما یک را

هاایم   خواهم خداوند عیب  می: دی که به ایشان عرضه کردبه فر خدا   کنیم؟ رسول
 :فرمود .را ب وشاند

 0. «های تو را ب وشاند های برادرانت را ب وشان تا خداوند عیب عیب» 
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بایاد خاود عیاب پاوش      ،خداوناد بهاره ببارد     ستاریت خواهد از صفت میکسی که 
، باید تالش کنیم تا آباروی  خواهیم خدا آبروی ما را حفظ نماید اگر ما می. شدبا دیگران

ایام؛   باید به خودمان ب ردازیم و ببینیم خودمان چه کار کردهما . دیگران را نیز حفظ کنیم
 آیا هی  عیبی نداریم؟

خدای متعال ستارالعیوب اسات و دوسات دارد کاه بنادگانش هام عیاوب خاود و        
 ؛ بناابراین برآیناد دیگران را ب وشند و آن را اصالح نمایناد و در سادد اساتغفار و توباه     

پوشاند، مگر اینکه این  خداوند کریم بسیاری از گناهان انسان را به لطف و کرم خود می
 در این صورت ؛چنان گناهانی را انجام دهد که سخط و غضب او را آشکار سازد فرد آن
رود و از پناهگاهی که خدا برای او قرار داده بیارون راناده    های عفاف از او کنار می پرده
گونه که در روایات به آن تصریح شده، نزد دیگاران   شود و زشتیهایش آشکار و همان می

 : روایت شده که فرمود از امام علی .گردد رسوا می
مَا مِنْ عَبّدٍ إّلَا وَ عَلَيهِ أَربَعُونَ جُنًَِ حَتَي ّيَعَمَلُ أربَعِينَ كَبِيّمرةً فَّمإِذَا عَمِّملَ أربَعِّمينَ     »

 ؛ای نیست مگر اینکه برای اوست چهل پناهگااه  هی  بنده 4:«تْ عَنْهُ اّلْجُنَنَكَبِيرَةً إنْكَشِفَ
ساازد از او   خداوناد مکشاوف مای    ،که انجاام دهاد، چهال گنااه کبیاره را       پس هنگامی
  .پناهگایش را

 :روایت شده که فرمود و همچنین از امام صادق
نَ أرْبَعِينَ جُنًَِ فَمَتَي أذْنَبَ ذَنْباً رُفِعَ عَنّْمهُ  إنَ اهللَ تَبارَکَ وَ تَعَاّلَي عَلَي عَبّْدِهِ اّلْمُؤمِ»

جُنٌَِ فإذَا عَا َ أَخَاهُ اّلْمُؤمِنِ بِشَئٍ ّيَعْلَمْهُ مِنْهُ أَنْكَشَفَتْ تِلْکَ اّلْجُنَنَ عَنْهُ وَ ّيَبْقَي مَهْتُوکُ 
همانا  2:«اّلْأَركِ عَلي أَّلْسِنَِِ اّلنَاسِ اّلسِتْرِ فَيْفَضَحُ فِي اّلسَمَاءِ عَلَي أَّلْسِنَِِ اّلْمَالئِكَِِ وَ فِي

کاه باه     پاس هنگاامی   ؛خداوند تبارك و تعالی برای بنده مؤمنش چهل پناهگاه قرار داده
گاه کاه رساوا کارد     آن .شود ا از او برداشته میه آورد، یکی از آن پناهگاه گناهی روی می

ا از او برداشته شده و بدون ه اهداند از او، تمام آن پناهگ برادر مؤمنش را به چیزی که می
ها بر زبان مالئکه و در زمین از زباان   سازد او را در آسمان پس رسوا می ؛ماند پوشش می

 .مردم
 شنواترین شنوایان: فقره پنجم

  .ای شنواترین شنوایان: ّيَا أَسْمَعَ اّلسَامِعِينَ
« اسمع السامعین»که چرا ؛شنود داند و دعایمان را هم می خواسته ما را نیز میخداوند 

امید است کاه لبیاک اجاابتی گفتاه و عملماان را ب اذیرد و       . است، شنواترین شنوندگان
 .مان را ب وشد مان را ببخشاید و عیب گناه
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 دارد؟  بینایی و شنوایی خدا چه مفهومی

 .باودن اوسات   بصیر و سمیع ،خوانیم یکی از صفات خداوند های عقاید می در کتاب
توان خدا را با این دو صفت توصایف نماود    آید که چگونه می پیش میاکنون این سؤال 

در صورتی که حقیقت بینایی جز این نیست که تصویر اشایاء از راه مردماک و عدسای    
منعکس گردد و اعصاب بینایی آن را به مغاز مخاابره کناد و     "شبکیه"چشم روی پرده 
ه دارای پارده و  شانوایی ایان اسات کاه اماوا  صاوتی باه گاوش کا          تهمچنین واقعی

در ایان   ؛برسد و از آنجا به مغاز مخاابره گاردد    ،ها و اعصاب مخصوصی است استخوان
توان خدا را با این دو صفت توصیف کرد در صورتی که او پیراساته   صورت چگونه می

  از این موضوعات است؟

ولاى مقصاود از توصایف     ؛بینایى و شنوایى در بشر همان است که گفته شد :جواب
هاا پایش او حاضارند،     هاا و شانیدنى   د به این دو صفت این است که تمام دیدنىخداون

هرگز خداوند از آنها غافل نیست و به عبارت دیگار آنچاه را کاه دیگاران باا چشام و       
 .شنوند، او با علم نامتناهى خود از آنها آگاه بوده و اطّالع دارد بینند و یا می گوش می

« علام نامتنااهى  »اهب، حقیقت این دو صفت را به از این نظر دانشمندان عقاید و مذ
پاس  )ا اى را که یک انسان بینا و شنو نتیجه: گویند دهند و چنین می خداوند بازگشت می

گیارد،   مای  (دهناد  هاى زیادى که اعضاى مخصوص بینایى و شنوایى انجام می از فعالیت
ى مانند خداوند بادون  هرگاه وجود .گردد ها آگاه می ها و شنیدنى این است که از دیدنى

تارى آگااه گردیاد،     طاور کامال  ه ها ب ها و شنیدنى هاى فیزیکى، از دیدنى عضو و فعالیت
 .بینا و شنواست: قطعاً صحیح خواهد بود که بگوییم

هاست و  ها و شنیدنى حتى حقیقت بینایى و شنوایى در انسان، همان آگاهى از دیدنى
بادون نیااز باه ایان     دی هرگاه فر. یدن استهاى عضوى، مقدمه دیدن و شن تمام فعالیت

توان گفت کاه او   ها آگاه گردد، به طریق اَولى می ها و شنیدنى مقدمات توانست از دیدنى
 .سمیع و بصیر است

توان بدون ابزار مادى کاارى را انجاام    از آنجا که انسان یک پدیده مادى است و نمی
هااى ویاژه آن، باه     بزار مادى و فعالیتناچار است که به وسیله اعضا و ا رو دهد، از این

ولى خدا بااالتر از مااده    ؛برسد ،نتیجه مطلوب که آگاهى از مبصرات و مسموعات است
هاى گونااگون خاود    است و در درك خود، نیازى به چیزى ندارد و جهان با تمام چهره

زیارا   ؛تواند سمیع و بصایر باشاد   اى می بدون هی  مقدمه رو از این ؛پیش او حاضر است
 4.ها پیش او حاضر است و او از همه آنها آگاهى دارد ها و شنیدنى تمام دیدنى
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