
 

 

هایی از ادعیۀ ماه رمضان  تبیین فقره
 با محوریت بخشش گناه 

 *مسعودحكیمیاز والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ای »در خطب  آخر شعبان چنین فرماود   رمضان، ماه آمرزش  ناهان است. رسول خدا
و بدبخت کسی است کاه   رحمت و آمرزش به شما رو کرده استمردم! همانا ماه خدا با برکت و 

 1 .«محروم  اردد. ]درایان مااه  باه خادا از  ناهاان خاود توباه کنیاد  از آمرزش خدا در این ماه
تارین سارمای  معناوی انساان اسات.  آموزد که دعا به در ااه خادا، مهم های دینی به ما می آموزه

اند که دریایی از معار  بلند الهی است کاه روح  ردهبرای این ماه دعاهایی بیان ک معصومان
که رمضان ماه آمرزش الهی است،  آنجا  رساند. از داده  او را به بلندای عرفان می انسان را نوازش 

کاه در  آنجاا خواهی از در اه باری تعالی توجاه داده اسات؛ تاا  قالب دعاهای این ماه بر آمرزش
 دعاهای هر شب این ماه آمده است  

ُعوُذِِبَجَهِلِ
َ
ِهَكِِِأ یِمَِِِوج  َكِر ِِِال  ُِ َلِتيَِللِذ َِلي  ُرِِمن  َفج 

ُلَ ِال  َِیط  و 
َ
ُرَِرَمَضاَنِأ يَِشه  َقِضيََِعنِّ َِین  ن 

َ
أ

ِهِ ُبِنيَِعَلي  ُِتَعذِّ َِتِبَعة  و 
َ
ِأ ب  آورم و در پنااه عظمات و جاالل ذات  پناه مای 2؛َوَِلَكِِقَبِليَِذن 
که ماه رمضان به سر آید یا صبح این شب طلوع کناد و ام، چنان نشود  کریمت در آمده

نزد من حقی از حقوق تو ]ح  الهی یا مالی  بوده باشد که بخواهی مارا باه آن عاذاب 
  یر. ام، دستم از عذاب تو در پناه رحمتت در آمده  کنی؛ پس

کید شده  های الهی که در  زاره یکی از نعمت اسات، « نعمت مغفرت»های دینی بدان تأ
انتهاست که راه را برای بناد ان  ناهکاار خاویش بااز  نی اینکه رحمت خداوند، چنان بییع
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 ذاشته، تا به مسیر عبودیت و بند ی بر ردد. بر این اساس هار انساانی، در هار جایگااهی، 
فرصت باز شت دارد و این باز شت همان توبه است. با این تفاوت که مااه رمضاان بهتارین 

کیاد شاده اسات،  فرصت برای باز شت است، از این رو در آیات و روایاات باه ایان امار تأ
ماَء َعَلْیُکْم ِمْدرارا  »چنانچه خداوند فرمود   ُکْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه ُیْرِسِل السَّ ُروا َربَّ ِِ

ْْ و  1؛َو یا َقْوِم اْسَت
آسامان  ای قوم من! از پرورد ارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز ردید، تا )باران(

نیز به ذات  امام سجاد« را پی در پی بر شما بفرستد! و  نهکارانه، روی )از ح ( بر نتابید!
َتِ»دارد   مقدس ح  عرضه می ن 

َ
ِذیِِأ َتِِِالَّ َبلةَِِِِلِعَبلاِدَكَِِِفَته  و  َتُهِالتَّ ي  لِوَك،َِوَِسلمَّ ای  2؛َبابلًاِِإَلل َِعف 

ای و آن را توباه  بناد انت  شاودهخداوند، تویی که دری به ساوی عفاو و بخشاش باه روی 
ُلَكِ»خوانیم   ای. در دعای عرفه نیز می نامیده

َ
أ س 
َ
ُهَمَِِِوِأ ِت ِِحاَجِتَ ِِِاللَّ ِِِالَّ َتِنيهاَِللم ِِِِإن  َطي  ع 

َ
ِن ِِأ َِِیُضلرَّ

ُلَكَِفكاَكَِرَقَبِت ِ
َ
أ س 
َ
َتِن ،ِأ َطي  ع 

َ
ِن ِماِأ َفع  َِین  َتِنيهاَِلم  َِمَنع  َتِن ،َِوِِإن  ارِِماَِمَنع  و از تو ای خدا  3؛ِمَنِالنَّ

درخواست دارم آن حاجتم را که ا ر عطا کنی دیگر از هر چه محرومم کنی زیان ندارم و ا ر 
آن حاجتم روا نسازی دیگر هر چه عطا کنی نفعی به حالم ندارد درخواست دارم که از آتاش 

 «دوزخم رهایی بخشی
ماه رمضان را با محوریت بخشش  ناه  هایی از دعاهای رو برآن است تا فقره نوشتار پیش

 کند  بررسی

 . وعدۀ بخشش گناهان1
هاایی از دعاهاای مااه رمضاان  دعا و امیادواری انساان اسات. بخش  بخشش الهی پشتوان 

های بند ان از خداوند مطرح شاده  مشتمل بر رحمت و غفران الهی است. در این دعاها خواسته
آتش جهنم، وسعت در رزق و روزی، حج بیات اللاه است، ازجمله بخشش  ناهان و آزادی از 

ها نزد ایشان است و بهترین زمان  الحرام و شهادت در راه خدا که این نشان از اهمیت این خواسته
 برای استجابت این دعاها ماه رمضان است.

نقل شده که فرمودند  هار کاه ایان  ازجمله ادعی  این ماه دعایی است که از رسول خدا 
تعالی  ناهان او را تا روز قیامت بیامرزد؛  ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند، ح  دعا را در

                                                            

 . 52. هود  1
 . 194، ص الصحعف  السجادی ،  . علی بن الحسین، امام چهارم2
 .8۷، ص 2، ج اإلقبا  ااألمما  الحسن ابن طاووس، علی بن موسی،  .3
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ُهَمِ»و آن دعا این است   ِِِاللَّ ِخ   د 
َ
ِ َِِِعَل ِِأ ل 

َ
ُروَرِِِأ ُقُبوِرِالسُّ در بخش پایانی این دعا از خداوند  1...«.ال 

ِنَِحِ»خواهیم   می ُِسوَءَِحاِلَناِِبُهس  ر  َِغيِّ ُهمَّ های حال ماا را باه خاوبی صافات  ؛ خدایا! بدیاِلَكِاللَّ
خواهیم که تغییری در حاالت بد ما ایجاد  در این دعا ابتدا از در اه خداوند می«. خودت تغییر ده

خواهیم آن حال بد را به حال خوب تبادیل و صافاتی باه  کند و رذائل اخالقی را بگیرد سپس می
خواهیم  ناهانی مانند بخال،  رت دیگر از خداوند میمانند صفات خود به ما عنایت کند. به عبا

را از ما بگیرد و صافات خاوب، مانناد قناعات، صاداقت، ادای …  غیبت، دروغ، تهمت، ریا  و
امانت، خلوص در نیت، پرهیز از شهرت، خیرخواهی امت و... را به ما ارزانای کناد.  ا ار ایان 

چونک صد »ب شده است و به مصداق هایمان مستجا دعای ما مستجاب شود  ویا هم  خواسته
خواهد بود؛ به این معنا که این دعا تنها یک دعاای شخصای و فاردی 2«آمد نود هم پیش ماست

اصاالح جامعاه  سبِب  ،کند. چرا که اصالح فرد نیست بلکه دعایی است که جامعه را متحول می
َذاَِقلاَمَِقاِئُمَنلاِإِِ»فرماود   است. امام بااقر شود و این هد  و آرمان نهضت بزرگ مهدوی

َهَقُهم ِ خ 
َ
َمَ ِِبِهِأ ک 

َ
َِوِأ ِعَباِدَِفَجَمَ ِِبِهُِعُقوَلُهم  َِعَل ُِرُءوِسِال  ُُ هنگامی که قائم ما قیام کناد،  3؛َوَضَ َِیَد

 «.رساند  ذارد و عقل و اخالق مردم را به کمال می دستش را بر سر بند ان می
امعه اصالح خواهد شد؛ به این تعبیر که ا ار رذائال ج بنابراین ا ر ما اصالح شویم به تبع آن

از زند ی فرد رخت بربنادد جامعاه باه صاالح خواهاد … اخالقی مانند حرص، طمع، دروغ و
 رسید و این نهایت خواست تمام انبیا و اولیای الهی بوده است. 

 الف( بخشش گناهان بزرگ 

ا در هر شب از ماه رمضان بخواند از دیگر دعاهای واردی این ماه دعایی است که هر کس آن ر
ُهلَمِ»شاود و آن دعاای    ناهان چهل سال  او آمرزیده می ِِِاللَّ ِرَِرَمَضلاَنَِِِربَّ لِذ َِِشله  لَتِِِالَّ َزل  ن 

َ
ِفيلِهِِِأ

آَنِ ُقر   است....« ال 
ُنوَبِالِ »خواهیم   در فقری پایانی این دعا ما از در اه خداوند متعالی می َكِالذُّ ِِليِِتل  ِفر  ِعَظاَمَِوِاغ 

ُرَكِ ِفُرَلاَِغي  ُهََِلَیغ   4«.ها را جز تو کس نیامرزد آن  ؛ و  ناهان بزر م را به من ببخش زیرا کهَفِإنَّ
اشاری لطیف این قسمت این است که خدایا!  ناهان بزرگ مرا ببخش، چون که  نااه موجاب 

                                                            

 . 222ص، البلد األمعن. ابراهیم بن علی عاملی کفعمی، 1
 .1106، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 2
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ساتی. از ایان رو حبط عمل و از بین برندی اعمال نیک است و تنها تویی کاه آمرزناده  ناهاان ه
های دیگرم ازجمله درخواست حج خان   درخواست من از تو این است که برای قبولی درخواست

اسات … خودت که مشتمل بر اعمال نیک متعددی مثل نماز، انفاق، ایثار، هجرت، ترک دنیاا و
 ای نخواهد داشت.  مرا ببخشی؛ چرا که تا غفران تو نباشد هیچ یک از افعال نیک من فایده

 ب( بخشش گناهان زیاد

شود و عمل به آن در این ماه سفارش  از دیگر دعاهایی که موجب بخشش هفتاد هزار  ناه می
شده، خواندن دو رکعت نماز در هر شب از ماه رمضان است به ایان کیفیات کاه در هار رکعات 

َهاَنَِمِ»حمد و توحید سه مرتبه خوانده شود و چون سالم نماز  فته شد بگوید   ُِسب  ُِللَوَِحِفليظ  ن 
َجُ ِ ََِلَیع  ُِلَوَِرِحيم  َهاَنَِمن  ُفُ ُِسب  سپس هفت مرتبه تسبیحات اربعاه بگویاد و بعاد ساه ...«. ََلَیغ 

َهاَنَكَِیاَِعِظيُمِ»مرتبه بگوید   َهاَنَكُِسب  َهاَنَكُِسب  ِِليَُِِسب  ِفر  َبِِِاغ  ن  َعِظيَمِِِالذَّ  اه ده مرتبه صلوات  آن« ال 
لٍبِ»خواند. هرکس این نماز را بخواند  ب بر محمد و آل او َفَِذن  ل 

َ
ِعيَنِأ ُهَِلُهَِسب  ؛ خداوند َغَفَرِاللَّ

 1 «.بخشد برای او هفتاد هزار  ناه را می
َهاَنَكَِیاَِعِظيُمِ»قابل توجه است  نیز در این دعا فقره آخر  َهاَنَكُِسب  َهاَنَكُِسب  ِِليَُِِسب  ِفر  َبِِِاغ  ن  ِِالذَّ

َعِظيَمِ منزهی تو، پاک و منزهی تو، پاک و منزهی تو، ای بزرگ، بابخش بارای مان  نااه ؛ پاک و ال 
تا انسان پااک نگاردد، اعماال که واسطه آن است  درخواست بخشش  ناهان بزرگ به«. بزرگ را!

ای به حال او نخواهد داشت. ا ر یک ظر  نجس باشد و شما آن را پار از شایر  دیگرش نیز  مره
مسلمًا پاسخ منفی است؛ لذا اول باید درون را پااک و  ؟از آن شیر را داریدکنید آیا امکان استفاده 

 ظر  را آماده کرد، وانگاه درخواست نمود.
 موالنا چه زیبا سروده است 

حیـلتر اکنعاکـقادـوانهکـودــــوانهکـو



وانــردلآتـ درآپروانهکوپــروانهکـو



ـرانـهکـنخانـهراو مخوـ راییگانهکـن م



2خانهکـوخانهکو موآنگهییایاعاکقاز م
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 . دعا برای طلب بخشش گناه در سحرماه رمضان 2
 االرباب است. رسول خدا آیات و روایات دال بر این است که سحر وقت مناجات با رب

ُعِ»فرمود   در وصیتش به علی َهاِرَِفاد  َس  َوةَِِوِِباأ  َِلَكَِدع  به هنگام ساحر دعاا کان و از ؛ و ََلُتَردُّ
ِریَن »شاود و ساپس باه آیاه  خدا درخواست کن؛ چرا که دعایت در آن موقع رد نمی ِِ

ْْ َو اْلُمْساَت
  2«. استدالل کردند« استغفارکنند ان در سحر اهان 1؛ِباْأَْس ار

 الف( باز بودن باب توبه و استغفار 

ارد تا بندی  نهکار باا روی آوردن بخشی از دعاهای ماه رمضان به زمان سحر اه اختصاص د
 به در اه خدای غفور توبه کند و از  ناهان خود به سوی خدای سبحان طلب بخشش کند.

 ای باه اماام رضاا است. ایوب بن یقطین ناماه« سریع االجابه»ازجمل  این دعاها، دعای 
این دعا، دعای امام نوشت و از او خواست که درستی این دعا را بیان کند. امام به او نوشت  آری 

اسام اعظام »نقال کارد کاه  در سحرهای ماه رمضان است. پدرم از جدش امام باقر باقر
خداوند، در این دعاست. پس هر اه دعا کردید، در دعا بکوشید؛ چراکه آن از دانش نهفته است و 

اهل آن نیستند و را جز از اهلش، از دیگران پنهان بدارید. منافقان، تکذیب کنند ان و منِکران،  آن
آمده است که بعد از این دعا هر حاجتی کاه داری  مفاتعح الجناندر   3«.این دعای مباهله است

  از خدا بطلب که البته برآورده شود.
ِ»شود   این دعا چنین آغاز می َِبهاِئلَکَِبِهل   ،َِوُِکل ُّ ُُ ها َِبهاِئَکِِبَاب  َاُلَکِِمن  ِِان  َِاس  ُهمَّ و « ،...َالل 

ِ»د  دار میعرضه ی که به بخشش  ناهان اشاره دارد؛ آنجاست که ا فقره ِفَرِِليَِماَِمَض ِِمن  َِتغ  ن 
َ
َوِأ
ُعوَدِِفيَِشي 

َ
ِأ ن 
َ
ِأ ُهمَّ ُعوُذِِبَكِاللَّ

َ
ُِعُمِر َِوِأ ِصَمِنيِِفيَماَِبِقيَِِمن  َِتع  ن 

َ
َبلدًاَِملاُِِذُنوِبيَِوِأ

َ
َِمَعاِصيَكِأ ٍءِِمن 

َتِنيَِحتَّ َِتَتَوِ َقي  ب 
َ
لَ ِأ ل 

َ
َویَِوَِیاِأ ق  َ ِالتَّ ل 

َ
ُلُهَِیاِأ ل 

َ
َتِأ ن 

َ
َعَ ِِبيَِماِأ َِتف  ن 

َ
َةَِوِأ َجنَّ َعَ ِِليَِثَواَبُهِال  اِني...َِوَِتج  فَّ

ِفَرةِِ َمغ   4«.ال 
هایات  ام از زیباترین زیبایی ات آمده خواهیم  خدایا! من به در خانه در این دعا از خداوند می

ام و تو را باه ذات مقدسات  ات آمده دهم. خدایا! به درخانه را قسم می هایت تو به زیباترین زیبایی
ام در  ذری و تا آخر عمر  دهم که از  ناهان  ذشته های توست، قسم می که زیباتر از هم  زیبایی

                                                            

 .15. آل عمران  1
 .294، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 2
 .۷6، ص1 ، جإقبا  األمما . علی بن موسی ابن طاووس،  3
 .۷63، ص2 ، جمصباح المتهجد. محمد بن الحسن طوسی،  4
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ام. خدایا! تا زمانی که مرا از معصیت حفظ کنی هر از  از من محافظت کنی و من به تو پناه آورده
دهی و اینکه ای اهل تقاوا و ای  تا بمیرم... و برای من  واب بهشت قرار می  ردم یبه  ناهان بر نم

 اهل بخشش، آنچه را که سزاوار آن هستی، با من انجام ده.
های بخشش خداوند متعال باز بودن باب توبه اسات.  ترین جلوه ترین و دقی  یکی از ظریف

آلودش پشیمان است و ا ار  افکار زشت و  ناهکسی که راه توبه را پیدا کرد، هر لحظه از اعمال و 
تعاالی پااکیزه نگاه   وارد مسیر بخشش الهی شد، دل و جانش را در پرتو مهربانی حضرت بااری

شاوره و نگرانای از عتااب و  ای که دیگر نه از  ناهان  ذشته خبری است و ناه دل  ونه دارد، به می 
 عقاب دارد. 

است که دیگر به  ناه بر نگردی، اما ا ر  ناه کردی  عالمت واضح و روشن قبولی توبه زمانی
کردی،  که توبه کردی که دیگر  ناه نکنی، پس وقتی دوباره  ناه  ای؛ چرا بدان که اصاًل توبه نکرده

ات هم قبول نیست. اما ا ر تارک  نااه را بعاد از توباه اداماه  ای؛ لذا توبه معلوم است توبه نکرده
ات قبول است و  ناهان  ذشته را هم خدای متعال محو کرده و  هدادی، عالمت این است که توب

 بخشیده است.  
  وید   الله مظاهری می آیت

نوشاته  ای به استاد بزر وار ما عالمه طباطبایی ساله، در نامه 22رود جوانی  یادم نمی
کنم کاه هاوای نفاس و آماال و آرزو بار مان  بود که آقا در محیط و شرایطی زند ی می

شده و مرا اسیر خود ساخته است. شما بفرمایید من چه عملی انجام دهم، چاه  مسّلط
کنم تا در مسیر حرکت به سوی خدا  ام بردارم؟ عالمه طباطبایی در پاسخ به آن ناماه، 

ها حالات شارمند ی از خداوناد  اّول دستور توبه داده بودند. ا ر انسان راجع به  ذشته
ُل »فرمایاد   های او را به نیکی مباّدل می بان، بدی اه پرورد ار مهر داشته باشد، آن ُیَبادِّ

ئاِتِهْم َحَسنات   ُه َسیِّ شود.   بعد قانون مراقبه را به او یاد داده  و همه چیز درست می1«  اللَّ
کید کرده بودند.   2بودند و بر عمل به آن برای رسیدن  آن جوان به مقصودش تأ

 ب( پذیرش توبه

است از دعاهای سحر ماه رمضان در بخشاش  ناهاان ایان   آورده اقبا سید بن طاووس در 
                                                            

 .۷0. فرقان  1
2. https://www.hawzahnews.com/news/870108 
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َزِعي»است   َبِتيَِِیاَِمف  َدُِکر   1...«. ِعن 
َكِثيِرِ»ای از این دعا آمده است   در فقره ُفوَِعِنِال  َيِسيَرَِوَِیع  َبُ ِال  َِیق  َيِسليَرَِوِِ،َیاَِمن  ليِال  ِِمنِّ َب   اق 

لَتِ ن 
َ
َكِأ َكِثيَرِِإنَّ يِال  ُفَِعنِّ ِحيُمِِاع  َغُفلوُرِاللرَّ پاذیری و از  کاه عمال انادک بناد ان را می ...؛ ای آنال 
 ذری از من هم این عمل کم را بپذیر و از  ناهان بسیارم در  ذر کاه تاو   ناهکاران بسیار در می
 «.ای... بسیار مهربان و آمرزنده

جلسای منادان مرحاوم م های محل، اطرا  حاجی مؤمنی از ارادت نقل شده یک روز لوطی
هاا  ببیناد ا ار آن خواهیم به خانه تو بیاییم. حااجی می  ویند  امشب می  یرند و می را می پدر

ها را رد  شوند؛ از سوی دیگر ا ر آن آیند و مشغول فس  و فجور می بیایند با وسائل لهو و لعب می
ل کارد، ولای کنند. ناچار قباو ها طر  شود، مرتبًا برایش مزاحمت ایجاد می کند چگونه با لوطی

اش را  فت. مرحوم مجلسای فکاری کارد و  سراسیمه خدمت مرحوم مجلسی رسید و  رفتاری
هاا  کرد، شیخ زودتر از لوطی آیم. حاجی محفلی مهیا   فت  اشکالی ندارد بگو بیایند من هم می

باشی  ها وقتی وارد خانه شدند، دیدند مرحوم مجلسی در مجلس نشسته است. لوطی آمد. لوطی
شود هیچ کاری کرد. اجمااًل پیش  زند، جلوی آقا که نمی هم می مان را به حت شد، االن عیشنارا

هاا آزاد باشاند.  فات   خود خیال کرد حرفی بزند تا مرحوم مجلسی قهر کند و برود آن وقت آن
کنند. مجلسای  فات   ها چه عیبی دارد که به ما اعتراض می جناب آقا! مگر راه و روش ما لوطی

را مدح کنند.  فت هزارها عیب داریم اماا نماک شناسایم؛ ا ار  ی در شما هست که آنچه خوب
رود. مجلسای  کنیم تا آخار عمرماان یادماان نمای نمک کسی را بخوریم دیگر به او خیانت نمی

باشای  فات  در اصافهان از  بینم. لوطی را در شاما نمای  فت  این صفت خوبی است ولای آن
ایم که به او بد کرده باشایم. مجلسای  ا نمک چه کسی را خوردهخواهی بپرس؟ ببین م هرکس می

کنیاد،  حرامید؛ شما با خدای خاود چاه می دهم که شما همه نمک به  فت  خود من  واهی می
شکنید. این همه نعمت خدا را خوردن و اساتفاده کاردن و  خورید و نمکدان می نمک خدا را می

 کردن؟!  این جور سرکشی کردن و پیروی از هوی و هوس
 رکسکـهنمـکخـوردونمكــازیشكسـت




2درمذ برنـازنهاز،س یـهاماوسـت



ها ا ر کرد. سرخجلت بزیر انداختند و هایچ نگفتناد؛ پاس از  سخنان مرحوم مجلسی در آن
                                                            

 . 82، ص 1 ، جإقبا  االمما سی بن طاووس، . علی بن مو1
 . 1940، ص 4، ج امثا  و حکماکبر دهخدا،  . علی2



50       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

باشی در خان  مرحوم مجلسی را کوبیاد. مجلسای در را  مدتی همه رفتند. صبح اول وقت لوطی
باشی است.  فت  دیشب ما را آتش زدی، ما را آ اه کردی، ما را توبه ده؛ چاون  بازکرد دید لوطی

راهنمایی   ها را به عمل توبه و تدارک از  ذشته های خود پشیمانیم. مرحوم مجلسی هم آن از کرده
   1کرد.

پاذیرد و از کردارهاای زشات و بازرگ  هاا را می خداوند متعاال تنهاا ماوالیی اسات کاه کم
ند. با وجود این که او مالک حقیقی عالم هساتی اسات از بنادی  نهکاارش در ک پوشی می چشم

  ذرد.  می
 ج( خوف و رجا

از دیگر دعاهای سحر ماه رمضان که در جلب بخشش خداوند برای عفو بند ان مؤ ر است، 
در مااه  حضارت زیان العابادین» ویاد   است. ابوحمزه  مالی می« ابوحمزی  مالی»دعای 

 «.خواند رسید، این دعا را می ها در حال نماز بود و چون سحر اهان فرا می برمضان، بیشتر ش
 ناهان بنده است. مضامین از های زیادی از این دعا، در طلب عفو و بخشش خداوند  بخش

دعا بیانگر خو  و رجا و بیم و امید بنده در برابر موالی بزرگ و مهربان است. بنده از یک طر ، 
آورد، در  رداب تارس از کیفار الهای  ان،  ستاخی و غفلتش را به یاد میهنگامی که جرم، عصی

ُِتَقاِیَسِنيِِبَعَمِليَِوَِخِطيَئِتليِ»زند   افتد و فریاد می می ن 
َ
ِأ مًاِِمن  َظُمِِحل  ع 

َ
ًهَِوِأ َسُ َِفض  و 

َ
َتَِیاِِإَلِهيِأ ن 

َ
أ

و َعف  َوِال  َعف  َوِال  َعف  انتهایات برتار ازآن  ن و حلام عظایِم بیپایا تو ای خدای من! فضل وسیع بی 2؛َفال 
« است که مرا با فعل من و  ناه من مقایسه کنی، پس از من در  ذر، از من در  ذر، از من در  ذر

ساازد و  پایاان حا ، هما  وجاودش را از امیاد سرشاار می و از جانب دیگر، رحمت و کارم بی
ِرَكَِسيِِّ»آورد   کند؛ لذا بانگ بر می وجودش را از شوق لبریز می َناِِبِذک  َغل  ِاش  ُهمَّ ِد ِاللَّ ِد َِسيِّ ِد َِسيِّ

ِلك َِفض  َناِِمن  َِعَلي  ِعم  ن 
َ
َِمَواِلِبَكَِوِأ َناِِمن  ُزق  ِِعَقاِبَكَِوِار  َناِِمن  ِجر 

َ
َِسَخِطَكَِوِأ َناِِمن  ِعذ 

َ
ای سید من،  3؛ َوِأ

ر و غضب امان بخاش و ای سید من، ای سید من، خداوندا! ما را به یاد خود مشغول ساز و از قه
حسابت روزی ما  ردان و به فضل و کرم با ما  از عذاب در جوار رحمتت پناه ده و از عطاهای بی

 «. نیکی و احسان فرما
ُتِوِ»کند تا اقرار کند   آهنگ بیم و امید در این دعا بنده را وادار می َلَیُِذُنوب َِفِزع  ُتَِمو  ِاذاَِرَای 

                                                            

 .165، ص 1، جقصص التوااعن یا داستان تواه کنندگان. علی میرخلف زاده، 1
 .۷0، ص1 ، جإقبا  االمما . علی بن موسی ابن طاووس، 2
 . همان. 3
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ُتَِکَرَمَکَِطِ ُرِظاِلٍمِِاذاَِرَای  َتَِفَغي  ب  َِعذَّ ُرِراِحٍمَِوِِان  َتَِفَخي  َِعَفو  ُتَِفِان  ؛ سرور من! زمانی که  ناهانم ِمع 
کنم.  بینم، طماع مای افتم و زمانی که لطف و کرمات را مای بینم، در ورطه وحشت فرو می را می

چناان دل باه و « ای ای و ا ر کیفر دهی، بر من ستمی نکرده پس ا ر ببخشی، بهترین رحم کننده
لداِرِ»دهد   بندد که ندا می لطف خدا می ِوَکِِبِمق  َِعف  ِطن ِِمن  َعُظَمِیاَِسيدیَِاَمل َِوِساَءَِعَمل َِفَاع 

ُِمكاف ُبُرَِعن  ُمَکَِیك  ِنبيَنَِوِِحل  ُمذ  ُِمجازاِةِال  َِعن  َِکَرَمَکَِیِج ُّ َوِءَِعَمل َِفِانَّ س 
َ
ِن ِِبأ اِتَِاَمل ِوَِلُتواِخذ 

ر ؛ سرور و آقای من! امیدم به تو، فراوان و کاردارم، زشات و ناپساند اسات. هام سانگ ینالُمَقصِّ
آرزویم، از من در ذر و مرا با بدترین کردارم کیفر مکن؛ چون لطف و بزر واری تو بسای برتار از 

 «.تر از مجازات اهل تقصیر و خطاست کیفر مجرمان و شکیبایی تو، بزرگ

رساند که خداوند را مورد خطاب قرار دهاد و  ده را به آنجا میای است که بن  ونه عرفان دعا به
لوکَِوَِللِئنِ»بگوید   لکِِبَعف  َتن ِِبلُذُنوب ََِلُطاِلَبنَّ ِطلاَلب  ِتلکَِوَِجهِللکَِللِئن  دیَِوِِعزَّ اله َِوَِسليِّ

َکِِبَكَرِمَکِ َتن ِِبُلؤم ََِلُطاِلَبنَّ و ند، ؛ خدای من، آقای مهربانم! به عزت و فر و شکوهت سطاَلب 
ام  ا ر از  ناهانم باز پرسی، من نیز از عفو و  ذشت تو خواهم پرسید و ا ر مرا به پستی و زباونی

 «.بازخواست کنی، تو را به بزر ی و کرمت بازخواست خواهم کرد

ِ»کند   و اینجاست که بنده درخواست می ق  لِلَکَِوَِتَصلدَّ ن ِِبَفض  َِوِماَِخَطِریَِلب  َوَِماَِاَناِیاَِربِّ
ِوَکَِعِ ِِبَعف  ؛ خدایا! من چیستم و چه ارزشی دارم؟ آخر مرا چه اهمیتی است که بخواهی مرا باه َل َّ

پایان خویش، بر من ببخش و با عفو و  ذشت خود بر این بینوا  کیفر اعمالم برسانی؟ با فضل بی
 «.تصدق فرما

َحُمِنل»خواهد   وی  در ادامه از خدا می َِیر  ِِليَِوَِملن  ِد َِمن  َِلم َِسيِّ ِنلي...َِوِِإَلل َِملِنِِيِِإن  َحم  َتر 
َرَةُِذُنوِبيََِلِ َِکث  ُجوَك...َِفِإنَّ ر 

َ
َناِأ
َ
ِنيَِوِأ ب  ِد ََِلُتَعذِّ َجِليَِسيِّ

َ
َقَض ِأ ُنوِبِِإَذاِان  ِفَراُرِِمَنِالذُّ ِال  ُجوَِلَهلاِِإَلَّ ر 

َ
أ

َوَكِ ه توانم  ریخت از  ناهاانم سوی ک ؛ آقای من! ا ر تو به من رحم نکنی من که را دارم... و بهَعف 
 اه که اجلم فرا رسد. آقای من! مرا عذاب مکن؛ چرا که به تو امیدوارم... که از بسیاری  ناهان  آن

 «.جز به عفو و بخششت به جایی امید ندارم

 فهرست منابع
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  ش.13۷6  ناشر کتابچی،  تهران  ، چا  ششم،األمالی ابن بابویه، محمد بن علی،  .1
، چا  اول، قام  دفتار الحدیث ( -اإلقبا  ااألمما  الحسن  )ط طاووس، علی بن موسی، ابن  .2

 ش.13۷6تبلیغات اسالمی، 



52       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

، چا  دوم، تهاران  ناشار دار الکتاب اإلقبا  ااألمما  الحسن ابن طاووس، علی بن موسی،  .3
 ق.1409اإلسالمیه، 

 ش.139۷ت اطالعات، ، تهران  انتشارا25، چا  مثنوی معنویالدین محمد،  بلخی، جالل .4

  تا. تهران  انتشارات امیر کبیر، بی ،کلعات شمس تبریزیالدین محمد،  بلخی، جالل .5

 تا. تهران  انتشارات امیر کبیر، بی، امثا  و حکماکبر،  دهخدا، علی .6

 ق.1412، چا  چهارم، قم  ناشر شریف رضی، مکارم األخالقطبرسی، حسن بن فضل،  .۷

ناشار  ، بیاروت   ، چاا  اولمصباح المتهجد و ساالح المتعباد طوسی، محمد بن الحسن،  .8
  ق.1411مؤسس  فقه الشیع ، 

،  ، چا  اول، قام  دفتار نشار الهاادیالصحعف  السجادیه،  علی بن الحسین، امام چهارم .9
 . ش13۷6

، چا  اول، بیروت  مؤسس  البلد األمعن و الدرع الحصعنکفعمی، ابراهیم بن علی عاملی،  .10
 ق.1418األعلمی للمطبوعات، 

ری و محماد آخونادی، ، تحقی  و تصحیح علی اکبر غفاالکافی کلینی، محمد بن یعقوب،  .11
  ق.140۷ناشر دار الکتب اإلسالمی ،   ، تهران  چا  چهارم

  ناشار دار ححیاام التاراث العربای،  بیاروت  ، چاا  دوم،احااراالنوار مجلسی، محمد باقر،  .12
  ق.1403 

، چاا  چهاارم، تهاران  ناشار قصص التوااعن یا داستان تواه کنندگانمیرخلف زاده، علی،  .13
 ش.1385محمد و آل محمد،  

، تحقیا  و تصاحیح،  مستدرک الوسائل و مساتنب  المساائلنوری، حسین بن محمد تقی،  .14
 ق.1408،  ناشر مؤسس  آل البیت قم   ، چا  اول،  مؤسس  آل البیت


