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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 )دحواالرض(القعده  وپنجم ذی مراقبات روز بیست

، الرضا موسی بن علیّزیارت دعا، توبه، روزه، نماز، القعده،  ذی ،دحواالرض، مراقبات: ها واژه کلید

 . بیت گناهکار، لغزش، اعتقاد، لعن، دشمنان اهلرحمت، ش، بخش

روز بستتیار ی از نظتر عبتتاد مشتوور استتت،  بتته روز دحتتواالرض القعتتده  ته   پتتن م متاه ذی  و روز بیستت 

خدا بته   ،را روزه بدارد  سی شب آن را به عبادت بگذراند و روز آن لذا داریم  ه اگر .ای است العاده فوق

پربر تت و وتوالنی بترای     بسیار یعنی یك عمر ،و صد سال ؛1 ند عنایت می را صد سال عبادت اجراو 

کته عمرشتان   ه اینبت  شوند چه برسد د سال نزدیك هم نمیبه صمعموالً ]امروزه[ اشخاص  .ما عصر بشر

ایتن   از هفتاد سالگی ،شصت غالباً در داشته باشند، یخوب یاگر عمر وبیع. برسدبه صد سالگی  بخواهد

به عبادت بگذرانتد و روز   را القعده ماه ذی وپنج بیستشب   ه ند  سیا هکه فرموداین روند. حال، عالم می

بتا   ،آن  اری  ه یك انستان یعنی در واقع  ،شود صد سال عبادت برای او درج می را روزه بدارد اجر آن

ای  بترداری شایستته   یّت و فرصت  امالً استثنائی بورهاین موقع از اگر ،تواند بکند صد ساله می یك عمر
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بتا صتد ستال     ،تایتن موقعیّت   بترداری از  رسد  ه یك فرد دیگر بدون بوتره  میای  به همان نتی ه ،کندب

 ،دحتواالرض  ی روز روزهحال  هر به برسد. شاید معنایش این باشد. ید به آنزحمت و عبادت و ریاضت با

 . در2ی هفتتاد ستال استت    اره ف ت  ،ی ایتن روز  ها هست  ه روزه بعضی از روایت خیلی فضیلت دارد. در

مختلفتی ]وجتود    . تعتابیر 3هفتتاد ستال عبتادت را دارد    اجر ،ی این روز بعضی از روایات هست  ه روزه

؛  ه این عمل تتا  ین عمل باشدا گاندهند اختالف خودِ ان ام بر هم شاید ناظر ابیراین اختالف تعدارد[. 

ی ایتن روز خیلتی صتاحب     روزه ،تقتدیر  هتر  بته  وا.مبتنی بر معرفت است و امثال اینو خالصانه  ه حدچ

   .به انسان بدهد روز را نیا ی روزهتوفیق شاءاهلل خدا  نا .فضیلت است

غستل ظتاهری    چه ؛4است غسل این روزدحواالرض بیان شده،  برای روز ه ]دیگری[ اعمال عبادی  از

متال مراتتب   قیقتت بتاونی غستل  ته     حو سازنده است و چته   راجرگرامی و پُ  ه بسیار ارزشمند، ،آن

 نتد و هتم    هم غستل ظتاهری   ،یدر چنین روز انسان بتوانداگر  شاءاهلل ناوجود انسان است.  تر عمیق

پتن م متاه    و عنتوان عمتل وارد شتده در روز بیستت     آثار و بر ات زیادی دارد. این هم بته  ،غسل باونی

 ای است. القعده، عمل شایسته ذی
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 دو ر عت نمتاز  .االرض ؛ نماز روز دحویك نماز است ، ه برای روز دحواالرض نقل شده اعمال دیگری از

این  ار بعتد  شود.  خوانده میَّالش  ْمسََّّو َّی  پنج بار سوره ی حمد و سوره بار[ است ] ه در هر ر عت، یك

 و روشنایی  امل روز روشن شد، آغاز  امل هوادیگر یعنی وقتی  ه  ؛شود میان ام روز ]آغاز شدن[ از 

دعتای   ،ستالم نمتاز   جا آورده شتود. بعتد از   هب ت خوب است این نمازآن موقعیّ ، درچاشتگاه اصطالح به

ولتب   این دعا،ی دارد. مضمون خاصّ آثارپس از آن،  یو دعا شود. این نماز  ه خوانده می است وتاهی 

َّستالم نمتاز    بعتد از دعا این استت   است.  مغفرت و استغفار ََََّّّّح  ْول َّْل  َّْل  ة َِّاْل  َّو  َََّّّاْلع ِل ی ََََّّّّبِ اللََِّّق   و  ِِ گفتته  اْلع ِظ ي

یعنی صتفت ختدا، صتفت     !گذری می انسان یها از لغزش ی خدایی  ها :اتَّاَّم ِقيل َّاْلع ث   ر َّي َّ  شود و بعد می

متا  ست. او معرض دید که دربا این ؛نیست گیر مچ، متعال یخدا انسان است. تزَال  ها و لغزش گذشتن از

بتا   پتی ببتریم. در واقتع    جورییك رویم  ،  ن کاوانه میهم نیست معرض دید در راچه گاهی اوقات آن

َّ ی ح ترات فرمتود    ستوره  گناه عظیمی استت. در  س چقدرداند ت سّ خدا می و بریم پی میت سّس  َّْل 

ت ج س س  وا
امّا ختدا   ؛شود ی گناه ان ام میجلوی دید الو ؛ ند س نمیخدای متعال ت سّ س نکنید!ت سّ :5

م ِقي ل َّ متعال یخدانه! یدم تو فالن  ار را  ردی! من د! آها  ه !گیری  ند مچبخواهد  نیست  هوور  این

هتا    ته از لغتزش   ای ختدایا!  :یع ثْ ر تِ َّاِتَّا ِقْلنِ یْلع ث   ر َّاَّم ِقيل َّاي َّ .گذرد می ها انسان یها از لغزش .است اتَّاْلع ث  ر َّ

َّال د ع و َّي  َّ.ما هاین  ار را نکترد  گویا ؛ ن نظر و صرف لغزش من هم درگذر از گذری! درمی  َ َّاِتَّا َّاَّم ِجي  َْ ِج 

تَِّ  ته   تنم   تتو را دعتوت متی   چه به این معنا  ه  حال،  نی! ها را اجابت می دعوتخدایی  ه ای   ید ْع و 

 تنم و   یدعتایی مت   چه بته معنتای اینکته    ، نی این دعوت من را اجابت میو ی دلم شوی  خانه مومانِ

َّالد ع و َّي َّ نی.   نی و اجابت می را عطا می  نم و آن درخواستی ورح می  َ دهنتده بته      ای پاست  اتَّاَّم ِجي

َّد ْعو تَِّا َّها،  دعوت َْ  .بپذیردعای من را  ؛دعوت من را هم اجابت  ن  یِج
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سنگین نیستت، ختودت را بته     تو شنوی، گوش  سی  ه صداها را میای   یاِتَّاْسم ْعَّص  ْوتَِّاِمع َّاْْل ْصو َّاَّس َّي َّ

َّ ی متن را هتم بشتنو.    ، این صدای عاجزانهشنوی صداها را می ،زنی نشنیدن نمی ْمنِ و  و مترا متورد     یاْرح 

امّا بیتا بتا رحمتت ختودت بتا متن        ؛غضب داری داری، تو قور ه بده. درست است  رحمت خودت قرار

َّت ج َّخودت.  نه با غضب و قور ؛رفتار ن  نتارش رد   از ؛عبتور ن  ؛های من بگذر بدیز و ا  یاتَِّاو ْزَّع ْنَّس ي ئ َّو 

گویا  ؛ نار گناه من نایست ؛رد شو گناهان من  نار از . ردن یعنی عبور ت اوز !او زَّْت ج َّشو و ندیده بگیر؛ 

 گوید    می واهر بابا .ما هنکرد

 یندید یدید شتر ما بگذر ز  خداوندا به حق  هشت و چارت       

َّت ج َّ َّم َّ .های من بگذر خدایا از بدی  یاتَِّاو ْزَّع ْنَّس ي ئ َّو   از حاال غیر ،نزد من هست  ه هرچیز و از :یاَِّعْندَّو 

 ،دو را واعت و معصیت، هر ه م ا هگفتقبالً  هست، خدایا همه را بگذر.هم دیگری  هرچیز سیّئاتم،

 6چگونه معصیتش معصیت نباشد؟! ، ه واعتش معصیت بود. آن ببخش بر من گوید خدایا انسان می

ََّّاي َّ باعث شرمندگی ماست و بگذر.اش  خدایا! همه َّاْْلِْكر َّذ اَّاْلج ل  هم صاحب جاللی  ای خدایی  ه  7امَِّلَّو 

، زیباترین است. و تر یب این دو ؛هلیّهم صفت جال ،ه دارییعنی هم صفت جمالیّ !و هم صاحب ا رامی

ولی وقتی جمال و جالل به هم  .نداردزیبایی  قدر تنوا هم آن زیبایی ندارد. جمالِ قدر آن ،تنوا جاللِ

مثل زلف  ؛سازند ترین سیما را میموقع زیبا آن ند؛شو هم تر یب می یعنی رحمت و غضب با ،آمیزند می

تو، هم  خدایا دهد. زیباترین صورت را شکل می و 8گیرد می یدی قرار نار روی سف  ه دراست سیاهی 
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و رحمت و مرحمتی.  دارای  رم و لطف  رامی واالوای و هم ذ و غلبه و قور صاحب اقتدار ال اللی ووذ

رحمت خودت را شامل حال من  بر من رحمت  ن. هستی، بیا و صدای من را بشنو و گونه نتو  ه ای

  نزد من است بگذر. دیگری هم  ه در هرچیز و از های من بگذر بدی  ن. از

انستان ایتن دو    توفیق دهد  ه خدای متعال میدواریما .ارزشمندی است این نماز، نماز بسیار حال، هر به

زیبتایی   دعتای بستیار   ،دحواالرض روز اعمال مستحبّ از دیگر در روز دحواالرض بخواند. ر عت نماز را

دعای بستیار   .دو صفحه و نیم استسه صفحه  متر است؛  از تقریباً است  ه خیلی هم ووالنی نیست.

 ارزشمندی است و خیلی مضامین زیبایی دارد 

ِ َّالل  َّ ْعب ةَََِّّّاِحی َّد َََّّّه  َّف   ی  عبه گستراندی. نقطه ای خدایی  ه زمین را از  اْلك  ب  ةَِّو  و ای خدایی  ه دانه   اِلق َّاْلح 

َّص  را شتکافتی و رویانتدی.    تو بودی  ته آن  شکافتی. دانه را در دل خاک شکافتی و را َّالل ْزب  ةَِّو  ای   اِرف 

ََّّها تو هستی.  ی سختی دانندهی و برگردها را تو برگردان خدایی  ه سختی َّاْلك ْرب  ةَِّك َّو   َ ای خدایی  ه   اِش 

ستت؛  ایّتام تو  این روز  ه از در  اِمك َِّمْنَّا ي  ََّّی.های حزن ها و ها، ناراحتی ها، اندوه ی غم هی هم  ننده برورف

َّح ق َّال تِ یَّا َّ  تنم.  تو درخواست متی  از ،اهلل است ز ایّاما دحواالرض روز یعنی  ایتن یتوم چیستت؟     اه  ْعظ ْم ت 

ق ه َّ را بزرگ داشتی. حق  آنست  ه تو روزی ا َّس  ب ْ َّق  د ْمت  را تتو   ایّتام  سایر بر آن و پیشی آن سبقت و  او 

َّج ع ْلت  ه َّ  ردی.مقدّر  َّو ِديع  ة َّو  ِمِنين  ْْ َّاْلم   ی  یتك امانتت و ودیعته   نزد متممنین  دحواالرض را  و این روز  اَِّعْند 

 شتاءاهلل متممنین هتم امانتتدار     ناسپردی و را  ییواگرانب . چیزسپردی به آنوا به امانت ؛دادی الوی قرار

َّاَِّ ی الوتی را بته شایستتگی حفتن  ننتد.      باشند و این ودیعه َّاْلو ِس يع ةَِّو  تِ ك  َِّبر ْحم  َّذ رِيع  ة َّو   زو ایتن رو   ل ْي ك 

 ته ایتن    ایتن روز و در اهلل  ایتن یتوم   دری تتو.   ای است برای تقر ب به تو و بته رحمتت گستترده    وسیله

َّع لا َّ نم   میدرخواست  از تو ،ها را دارد ویژگی َِّفیَّاْلِميث ََّّى َّْنَّت ص ل ی  َِ َّاِقَّاْلق َّم ح م د َّاْلم ْنت ج  َّي   ْوم َّال ت ل  َِ  ه   قَّرِي

یَِّف  ِی؟  در .ی توست ب و برگزیده َنتَی مُ ی توست، بنده  ه بنده اسالم پیغمبر فرستی بردرود 

َّاْلق َّ دادی. ی بندگان ختودت قترار   همه از برگزیدی و برتر، تو او را عالم میثاق و عالم ذرّ ، دراقَّاْلِميث   َِ رِي 
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َّ  این بته ختود وجتود     ك  ل َّر تْ ق ََّّقَّف اتَِّ به روز مالقات تو.خیلی نزدیك است  پیغمبرا رمو   قَّي  ْوم َّالت ل 

های  ور  ی گره همه ؛گشاید ی درهای بسته را می گردد. پیغمبری  ه همه برمی اهلل رسول مقدّس

َّد َّ  ند. می را باز َِّالى َّاو  َّع ل ى َّ هاستت.  ی حتق  سوی همه به   ننده پیغمبری  ه دعوت  ك ل َّح  ق َََّّّع  ا ْه ِلَّب  ْيتِ ِهََّّو 

ن َّاْله د َّ بیت معصوم او درود بفرست.خاندان پاک او، اهل وور بر و همین  ارَِّاْْل ْطه َّ  آن راهنمایانی  ه  ارَِّاِةَّاْلم 

ب   د ع َّ .د نن یروشن م بر انسانراه را  َّاْلج  ِِ َّاِئ َّو ْل  َّالن   اِرَّو  ن  ِةَّو  مقتام ختدای     سانی  ه خلیفته و قتائم    ارَِِّةَّاْلج 

بیتتت  یعنتتی بوشتتت و دوزت تحتتت فرمتتان اهتتل ؛بوشتتت و دوزخنتتد مقتدرنتتد و حا متتان بتترو  جبّتتار

   .ایم قبالً توضیح دادهرا هم وا این  ییچرااست.  برا رمپیغم

َّا ْعِطن   َّاْلم ْخ ز وِنَِّم ْنَّع ط َّ . تن  به ما مممنین، عنایتت  ،دحواالرض ما، روز این روز و در  اذ َّاَّه   َّي  ْوِمن  َّیاَِّف و  ائِ ك 

َّ َّْل  َّو  َّم ْقط  وع  ر  َّمم ْمن  ون  َّم مَّغ ي ْ آن  ؛آن عطتای مخفتی و مختزون ختودت     به ما عنایت  ن، عطا  ن از  ن  وع 

ی ختودت  ته نته     آن عطای برجسته ؛دسترس همه نیست در ؛یا هها حفظش  رد خزانه عطایی  ه در

و نته ممنتوع    ،انی استت آن عطا نصیب  سی شتود عطتای جتاود    اگر ،یعنی بریده نیست ،مقطوع است

آن عطتای مختزون،    رهگذر  ه از  اَّالت  ْوب  ة َّت ْجم  ع َّل ن   شود. شود و بریده نمی وقت منع نمی یعنی هیچ ؛است

َّح ْسن َّو هم... به را  نی برای ما، هم توجمع  یعنتی رو  تردن.   ، اْْل ْوب  ةَِّنی رو برگردانتدن،  یع توبهَّ اْْل ْوب ةََِّّو 

 .سوی خودت را ی و نیکی روی آوردن بهو هم به زیبای ،غفلت و معصیت و گناه را هم رو برگرداندن از

َّا ْكر م َّم ْرج  و َّي َّ َّو  َّم ْدع و  ر  ي ْ َّشتوی،   شوی، صدا زده متی  خوانده میای بوترین  سی  ه   اَّخ  و ای   ا ْك ر م َّم ْرج  و َّو 

ِف ي   دل ببندنتد.  به او توانند میترین شخصی  ه افراد   ریم  بنتدگانت را  ای ختدایی  ته تتو     ی َّاَّو ِف ي  َّی َّاَّك 

 بستیار  ؛بسیار باوفتایی   ی َّو فََِّّوندارند.  چیز یازی به هیچنهیچ  دیگر ، بندگانت نی، با وجود تو  فایت می

ِف ی ََّّاَّم  نَّي َّ ی.ا ههستی  ه به بندگانت داد هایی ها و قول به پیمان وفادار  ته لطتف تتو     ای خدایی  ل ْطف  ه َّخ 

لطتف خفتیّ    ،امّتا لطفتت   ؛لطف و مرحمت نتدارد   نی شاید بعضاً نشانی از چه میآن ظاهر .پنوان است

َِّلی  نی. نمی ،لطف است. پشت پرده جز َْ پتس بتا آن لطتف خفتیّ      ،است گونه حاال  ه این  بِل ْطِفك ََّّاْلط 
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َّا ْس ِعْدِنی  ن.، لطفی هم شامل حال من خودت و مرا با عفو ختودت ستعادتمند گتردان. یعنتی       ِبع ْف ِو  ََّّو 

هتیچ راهتی    ،نبخشتاید  ، ستعادتمندیم و اگتر  بر ما ببخشاید عفو الوی ندارد. اگر خدا راهی جز ،سعادت

َّا ي  ْدِنی برای نیل به سعادت نیست. مرا متورد تيییتد    ،رسانی  ه به من می یی با نصرت و یاریو   بِن ْص ِر  ََّّو 

 بده. قرار

َّ ِ َِّذْك ِر  ََََّّّّت  ْنِسِنیْل َّو  دگانت را نت بوقتتی  شامل حالم  نتی.   ریم خودت را  آن ذ رفراموش نکن  ه  و  ك رِي

همتان ستن  یادهتای     آن یاد  ریمانه حذف نکن. من را هم یتاد  تن از   من را از ، نی  ریمانه یاد می

َّ ی خودت.  ریمانه ِ َِّذْكِر  ََََّّّّت  ْنِسِنیْل َّو  َّح ف ظ  ِةَِّس ر   َِّةَّا َِّبو ْل ََّّك رِي َّو  ، چگونته  ریمانته از    تریم  آن ذ ردر   ْم ِر  

َّح ف ظ  ِةَِّس ر   َّ ختودت.  خودت، والیان امر مرا ۀالوریق وُ از  نی؟ بندگانت یاد می وتایی  ته حافظتان    آن  و 

َّاْحف ْظنَِّ تو هستند. اسرار ْهِرَِّالش و ََّّیَِّمنَّو  َّالد  َِ َّالن ْش رََِّّى َّاِئ ْش ِرَّو  ی  همه های روزگار، از شائبه و مرا از  ي   ْوِمَّاْلح 

ه  سی شود، من را تتا  تواند متوجّ می روزگار ای  ه در شائبه هر ها، از سارتها، خ ها، آسیب بالها، تلخی

 حفن بفرما.  و نشر حشر روز

َّا ْشِهْدِنیَّ َّخ ر وِجَّن  ْفِسیَّاء   َّا ْولِي َّو  َّح ل  وِلَّر ْمِس َِّعْند   روح از است بمیرم، آن ایی  ه و خدایا موقعی  ه قرار  یو 

َّ ،رسد موقعی  ه مرگ من فرا می شود، آن من خارج می پیکر َّاْنِق   اْنِقط َّو  ِل یَّو  ِل ا ََّّاءَّاِعَّع م  آن متوقعی    یج 

 همته از  ...و  بادت  تردن آوردن و ع جا قدرت واعت به شود، دیگر عمل بریده می دست من از  ه دیگر

َّاْنِق  َّشود.  من سلب می لَِّا ََّّاءَّو   شود و فرصتی  ته بترای زنتدگی در    و آن زمانی  ه اجل من وی می  یج 

 م،بالین احتضار  نار در نشان بده؛ به من اولیاء خودت را آن موقع در ،درس این عالم داشتم به پایان می

َّا ْش ِهْدِنیَّ وا نائل بفرما.آن مرا به دیدار بته سترام متن     ،هنگتام مترگ   خدایا اولیاء ختودت را در   اء   َّا ْولِي  و 

 این عتالم بتروم.   وا و به جمال آنوا باشد و ازچشم آن چشمم در ،دهمبخواهم جان  می وقتی بفرست  ه

َّاذْك ْرِنیَّع لالل   َّ ِ َّو  َّب  ْين َِّاذ ََّّى َّط وِلَّاْلِبلَّى َّه  َّن ِسي ِنیَّالن  ََّّى َّاِقَّالث رَّا ْطب ََّّاَّح ل ْلت  َّاْلو رَّو  خدایا آن هنگامی  ته    ى َّاس ون َِّمن 
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، تتو  عالم قبر های دل آن گرفتاری  نند، در شوم و همه مرا فراموش می جا داده می اعماق خاک من در

َّاذْك ْرِنیَّع لى َّا. یاد  ن مر  َّ.ط وِلَّاْلِبلى ََّّو 

َّ َّ. بوشت وارد  تن  مرا در ور.آفرود  اقامتی  خانه من را در و  ام ةَِّار َّاْلم ق َّا ْحِلْلِنیَّد َّو  َّب   و ْئِنیَّم ْن ِزل  و   ام  ةَِّاْلك ر َّو 

َّاْجع ْلنِ یَّ گیترد، مترا جتا بتده.     متی  شود مورد تکریم قرار به آن منزل وارد می منزلی  ه هر س در ِم ْنَّو 

َّا ْهِلَّاْجِتب َّاِفِقیَّا ْولِي َّم ر َّ َّو  َّا ْصِفي َّاِئك  َّو  از رفیقتان   ؛قرار بتده  رفیقان اولیاء خودت ازبوشت  درو من را   اِئك َّاِئك 

َّ .بده قرار بندگان برگزیده و خاصّ خودت لقاء خودت بر ت نصتیب متن  تن.     و در  ائِ ك َّاِرْ َِّلیَِّفیَِّلق َّب َّو 

َّاْرز ْقِنیبه لقاءاهلل برسان.  ؛خودت نائل  ن مرا به بر ت دیدار َّاْلع م ِلَّق  ْبل َّح ل وِلَّاْْل َّح سََّّْو  َّالز ل  ِلَّج ِلَّب رِيئا َّن  ِمن 

َّس وِءَّاْلخ ط  لَّ روزی من  ن. عمل نیکویی ، ید و برسدآاعمال نیکو را قبل از اینکه اجل من فرود خدایا   َّو 

ِ َّالل   َّ ها مبر ا باشد. از بدی ؛ری باشدها بَ لغزش  ه از َّا ْوِرْدِنیَّه  ََّّو  َّا َّح ْوض  َّم ح م د َّص ل ىَّالل َّع ل ْيِهَّو    ْهِلَّب  ْيتِ هَِّن ِبي ك 

وَ اسْقِنِی خاندان او باد.  او و بر پیغمبرا رم  ه درود خدا بر ؛وارد  ن در حوض پیامبر خودت مرا خدایا

َّم ْشر با َّر ِوي  ا َّس   ِنيئ ا َّْل  ْْم  ا َّائِغا َّه  َّب  َََّّّا  َّا خ  ل   َّْل  ُ َّو  َّْع د  َّْل  ُ َّو  َّز ََّّع ْن ه َّا ذ ََِّّوْرد  ي ْ ر  َّاْجع ْل ه َّلِ یَّخ  َّا ْوف اد َّو  اد َّي   ْوم َّي  ق  وم َِّميع  َّى َّاد َّو 

 نوشتیدنیِ  از آن حوض بته متن   ، ردی و خدایا وقتی  ه مرا وارد حوض پیامبرت، حوض  وثر  اد َّاْْل ْش ه َّ

ابتداً  دیگتر   ،حتوض  توثر  آن  نوشتیدن از   ه بعد ازبنوشان بخشی را  تبخش و شیرین و لذ گوارای جان

از ورود بته   گتاه  هتیچ  ، دیگروارد این حوض شدم بار نخست یبرا به تشنگی نشوم و وقتی هم  ه مبتال

را بترای متن    و آن زده نشتوم   نتار  آن از بماند و من باز . این راه برای همیشه برمنع نشوم این حوض

َّ .بده بوترین زاد و راحله و توشه قرار و شتود   وفتا متی  میتزان[  بیشتترین  ]بته  ای  ته   وعده  اد َِّميع ََّّا ْوفى َّو 

خیزنتد و   ی شتاهدان الوتی برپتا متی     آن روزی  ته همته    اد َّي   ْوم َّي  ق  وم َّاْْل ْش ه َّپذیرترین وعده است،  قتحق 

    ند. ولب شوادت میاز آنوا  ها در مورد انسانچه خدای متعال آن دهند بر شوادت می

مخصوصتاً  متن  شتود.[   ]و از این به بعد واردِ لعن میبود  معنوی بلندیهای  ها، خواسته  ا خواستهتا این

ب  الل    َّ .شتود  یتر یب مت  این دو با هم گونهاین دعا را خواندم تا بگویم چ َّاْلع  ْنَّج  ِ َّو  َّاْآِخ رِين َّو َّاِبر ة َّاْْل َّه  َّو  لِ ين 
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َّاْلم ْست ْأِثرِين َِّلح ق وِقَّا ْولِي َّ زورگویتان و  آن  ؛را شامل حتال جبّتاران بگتردان    و نفرین خودتخدایا لعنت   اِئك 

نخستین جبّتاری  ته    از تضادّ است؛ ران درای جبّ اوّلین و آخرین. یعنی مممن با همه از قلدران ستمگر

 آنوتا جنت  دارد و بتا    ستر ی آنوتا   بتا همته   ،عالم خواهد بود این عالم بوده تا آخرین جبّاری  ه در در

انی  ه جبّار ؛نخستین و آخرین بگردان جبّاران از شامل حال رویاروست. خدایا لعنت و نفرین خودت را

دستت خودشتان    حقوق اولیائتت را غصتب  ردنتد و در    ؛دادنداختصاص حقوق اولیاء تو را به خودشان 

 وتا را لعنتت  اولیتاء تتو را غصتب  ردنتد؛ ختدایا آن     حتق    ؛را تصتر ف  ردنتد   بیتت  حق  اهل ؛گرفتند

َّاْقصَّالل   َّ   ن. ِ َّو  َّد ع َّه  َِِّْْ َّا ْهِل ْكَّا ْش ي َّ .هم بشکن در آنوا را یها پایگاهخدایا   اِئم ه  َّع  و  َّو  ِْ َّمع  اع ه  ِْ َِّْاِمل ه     َّاِلم ه 

و   وَ عَ ِّتل  مَوَتالِکَوُمْ    تن.  وا را هتالک نآروان این جبّاران را و عوامل و  ارگزاران و خدایا شیعیان و پی

َّ وا را هالک  ن.تر این هالک شدن اینوا را هم خیلی فوری  ن، سریع َّم م  و  ِْ ه  َِّْاْس ل ب ْ هتا و   لتت و دو  اِلك ه 

ی  اریکه وا را ازوا سلب  ن. آناین و از بیرون بیاور چنگشان واست از ه تحت قلمرو اینرا هایی  حکومت

َّ ها پایین بکش. مملکت قدرت و فرمانروایی بر ِْ َّض ي ْقَّع ل ْيِه َِّْم س  و   وا تن   تن. آن وا را برآنهای  و راه  اِلك ه 

َّاْلع ْنَّ َِّْم س َّو  َّم ش َََّّّاِهم ه  َِّْو  و  تن   وا را هم لعنآن ،سویم و شریکندجنایات اینوا  در سانی  ه  خدایا و  َّارِك ه 

    ن. رحمت خودت محروم از

، ایتن  های انفسی و روحی و باونی و معنوی داشت آن دعاهایی  ه جنبه دربرابر ،بینید میوور ه  همان

 یاولیتاء الوت   خط  مقابل ه است  یدربرابر ستمگران و جبّارانگیری خیلی جدّی آفاقی  یك موضع  امالً

ها و  بر دولت ، ه داشتند یصف  شیدند و حقوق اولیاء را غصب  ردند و با پیروان و عوامل و  ارگزاران

یتك   .هتا ستلطه پیتدا  ردنتد و ظلتم و ستتم خودشتان را اعمتال  ردنتد          ها و بتر مملکتت   بر سرزمین

 در شتما  را ناپتذیر  سخت و ستازش گیری خیلی  . این لعن و نفرین و این موضعگیری سخت است موضع

ی  متورد نحتوه   مورد بخشش گناهان بود، در های قبلی دعا  ه در  ه در قسمت  آن حاالت معنوی  نار

 حوض پیغمبتر  وا و وارد شدن برعد بحث قیامت و بوشت و امثال اینبود، ب جان دادن و عالم قبر
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ای این ورفی  وا دو چیز جدا نیست  ه عدّهبینید این می ،ت  نیددق  اگرخواستم بگویم  ، قرار دهید.بود

یك عدّه هتم   ،شوند وابا جبّاران و امثال این و ستیز اهل  ارزار ای فقط عدّه ؛ای آن ورفی عدّهبیفتند و 

  هم است.  نار این دعادر ، تا دو  نه، این . و اهل انابه و ... و اهل استغفارشوند گرا  آخرتفقط بروند 

َّع َّالل   َّ َّو   ِ َّا ْولِي َّه  َّم ظ َّج ْلَّف  ر ج  ِْ َّاْرد ْدَّع ل ْيِه َّو  َِّْاِئك   ن و  و سریعخدایا فرج اولیاء خودت را تع یل  ن   اِلم ه 

َّق َّ به اولیائت برگردان. ،آنوا به ظلم غصب شده ازرا چه آن َّبِاْلح ق  ِْْهْر َّا  َِّْو  ح ّت یا به حق ، و خدا  اِئم ه 

َّاْجع لَّْ  ن. ظاهر هرچه زودتر ننده است،  خودت را  ه قیام َِّفیَّا ْعد َّو  َّبِا ْمِر   َّم ْنت ِصرا َّو  ت ِمرا َّه َِّلِديِنك  ْْ َّم    اِئك 

ظلم   ردند، بده.  سانی  ه به دین تو جفا ی دین خودت قرار گیرنده خدایا ح ّت خودت را انتقام

َِّفیَّا ْعد َّ وا بگیرد.آن انتقام دین تو را از برود  ن  ه  ردند، ح ّتت را ميمور َّبِا ْمِر   ت ِمرا َّو  ْْ َّم  و او را به   اِئك 

دشمنانت  ط برمسل  ؛بگرداندشمنان خودت  بر و ممتمر بگردان و آمرغالب دشمنانت  بر ،خودت امر

َّ.بگردان

َّالل   َّ   ِ ََّّ اْحف ْظه َّاْحف ْفه َّمه  َّالن ْصرَِِّبم ل  ِة ی  را با مالئکه رواحنافداهاعظماال اهللةبقيّخدایا ح ّت خودت، حضرت   ِئك 

َِّبم َّ .بربگیرند در بربگیر.  اری  ن این مالئکه او را  ننده در یاری َّاَِّو  َّا ْلق ْيت  َِّفیل يَّْا َّاْْل ْمِر َِّمن  ََِّّه ل ِة اْلق ْدِرَّل ي ْ

ت َّ َّح  َّع لَّى َّت  ْرضَّى َّم ْنت ِقما َّل ك  َِّبِهَّو  َّي  ع ود َِّدين ك  ََّّى َّو  ِديدا َّغ   ا َّو  ْيِهَّج  َّاْلح ق َّم ْح ا َّمح َّمَّي َّي د  َّالَّْض  َّ ح ق َّم ْحصا َّي م ح ص 

َّاْلب َّ َّي  ْرف ض  َّر ْف ا َّو  ح ّتت فرو  بر القدر لیله  ه درهم آن چیزی با آن مالئکه،  خدایا عالوه بر  اِطل 

َّ   ه شاید مقصود همان روح است  ه ،فرستادی َّاْلم ل  َّت  ن  ز ل  َّو  امرها و  شاید هم آنو  ؛َّالر وح َِّئك ة 

َّ  های الوی است  ه فرمان َّاْلم ل  َّالر وح َّت  ن  ز ل  َََِِّّّْاْذنَّاَّبَِّفيه َََِّّّئك ة َّو  ؛ْمر َّا َََّّّك لََََِّّّّمنَََّّّر ب ِه
یاری او را هم  نآدایا با خ 9

ت َّ  مك  ن. ح ّت خودت را ؛ ن و حفن  ن َّح  انتقام بگیرد، تا یاید برای تو  ه ب  ى َّت  ْرضَّى َّم ْنت ِقما َّل ك 

َّ .ه استی مظلومان تاری  گرفته شد که انتقام همهاز این ایی  ه رضایت تو تيمین شود آن َّي  ع ود َِّدين ك  و 
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َّع ل َّو  ِديدا َّغ   ا ََّّى َِّبِه َّج  ْيِه  شده، دچار انحراف دین تو  ه دچار ،قیام او رهگذر او را یاری  ن تا ازو   ي د 

ی واقعی شاداب خودش را پیدا  غیر آن چوره  ی ا و چورهشده  معنوی تحریف شده، دچاربدفومی 

ی واژگونه، خدایا ح ّتت را یاری  ن  ه این دین را دوباره  ی افسرده، یك چوره  رده، یك چوره

َّ  ند. شاداب و زنده دوباره؛  ند جدید َّاْلح ق َّم ْح ا َّمي مَّو  َّالَّْح ض  ََّّ ح ق َّم ْحصا َّي م ح ص  َّي  ْرف ض    ر ْف ا ََّّاِطل َّاْلب َّو 

وور  امل  ، حا م  ند و باول را بهمحض حق  را ،و خدایا ح ّت خودت را یاری  ن  ه حق  را

  ن  ند. ریشه

َّع لالل   َّ ِ َّص ل َّع ل ْيِهَّو  ی پدران او  همه و بر ءالفدا ارواحناله عظماال اهلل ةبقيّح ّت خودت حضرت  خدایا بر  ائِهَِّآب ََّّى َّه 

َّ درود فرست. َِّمْنَّص ََّّااْجع ْلن َّو   بده. ما را از قرار هفدا ارواحنا  اهلل ةبقيّرت اصحاب حض را ازا خدایا م  ْسر تِهَِّا َّْحِبِهَّو 

َّ بده. قرار هفدا ارواحنا  اهلل ةبقيّسپاهیان و لشگریان حضرت  امام  تنوا در دوران ظوور خدایا نه  ك ر تِهَََِّّّیاَّفَِّابْ ع ثْ ن َّو 

چون ایشان هم حضور داشته باشیم.[ های مکر ر  رجعتدر ]یاران آن حضرت باشیم،  ما از زمان

 ؛ نند ن عالم رجعت میبارها به ای ،هی ائمّ م  ه همها هبحث رجعت عرض  رد در ؛دانید می

حکومت را  ، نند از رجعت میب ی دیگر یك دوره در بعد ؛روند دنیا می از  نند، آیند، حکومت می می

 زمان امام زمان در  ه دعا  رد]در عبارت قبلی[  .قیامت تا زمان برپا شدنگیرند،  دست می به

تا مرا برگردان  امام زمان های مکر ر در رجعتبلکه باشم،  تنوا این بار  ند  ه نه ، حاال دعا میباشد

َّاْجع ْلن َّ دوباره زندگی  نم.  نار امام زمان َّا َّاَِّمْنَّص حَّو  َّابْ ع ثْ ن َّْسر تِِهَِّبِهَّو   رجعت مکر ر ما را در  اَِّفيَّك ر تِهَِّو 

ت َّ نگیزان.اقبرها بر دوباره از امام زمان َِّفیَّز م ََّّى َّح  َّا ْعو َّن ك ون  َِّمْن  در امام زمان دوران تا در  انِهَِّانِِه

 باشیم. ایشانیاران  هایی  ه حضرت دارند، ما از ی رجعت همه

ِ َّا َّالل   َّ َّا ْشِهْدن بگردان. قموف حضرت  خدایا ما را به درک دوران قیام و ظوور  ام ه َّاَِّقي َّبِن ََّّْدِر َّه  و   ام ه َّٰٰ اَّا ي َّٰٰ و 

َّص ل َّع ل ْيهَِّ بگردان.ق موف  حا میّت امام زمان ی روزگار خدایا ما را به مشاهده َّاْرد ْدََّّو  ن َّو  َِّال ي ْ و   م ه َّاَّس ل 
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َّ به ما برگردان. هم او درود بفرست و جواب سالم حضرت را بر َّالس ل  َّو  َّم  َّع ل ْيِه َّو  ِْ َّع ل ْيِه َّو  َّالِل ة  ر ْحم 

  آن حضرت. و رحمت و بر ات الوی بر ارواحنافداهامام عصر و سالم بر  11ات ه َّب  ر ك َّ

ت اینکه دوست داشتتم ایتن   عل  ؛عرض  ردم دعای بسیار زیبایی است و دارای ابعاد مختلف.حال،  هر به

مقتام دعتا    دهم  ته در به دعا را خیلی دوست دارم، این بود  ه توجّ خود عالوه بر اینکه ،دعا را بخوانم

   . ند درخواستپیشگاه الوی  ی ابعاد را از همه تواند انسان می هم چگونه

این دعتا، زیتارت حضترت     و آن نماز غسل و روزه و از غیر ،دحواالرض پرفضیلت روزبسیار اعمال  باز از

ی  بترای زیتارت مخصوصته    .  سانی  ه11العاده زیادی دارد فضیلت فوق  ه است ضاالر  موسی بن علیّ

 روز تتا  ننتد   متی  مشتکلی نداشتته باشتند صتبر     غالبتاً اگتر   ،12رونتد  متی  وستوم  بیستحضرت در روز 

 ضتا الر  یموست  بتن  یّعلت رت ی زیتا  العاده فوق دو روز وپن م هم مشود باشند و توفیق درک هر بیست

زیتتارت حضتترت    از آن روزهتتایی استتت  تته    القعتتده هتتم   ذیروز آختتر متتاه    نصیبشتتان شتتود. 

و  ،استت اوالً  ماه امام رضا ،این ماهخالصه،  13.دارد یالعاده زیاد فضیلت فوق ضاالر  یموس بن یّعل

دیگتر  و  چترام  و حضرت شاه ؛ یعنی حضرت معصومهخواهر امام رضا و هابرادرماه ثانیاً هم 

   .ز فرزندان امام  اظمبزرگوارانی ا

                                            

 الجنان،مفاتیح قای،محدّث و 660 ص ،3 ج الاتهجّد،مصباح الحسن،محاّدبن طوسی،  و 213 ص ،1 ج االعاال،اقبال طاووس،سیّدبن .11

 روزدحواالرض.اعاال

 اربعةایّام. محاّدباقر، استرآبادی، .11

 و 211 ص ،1 ج االعاال،اقبال طاووس،سیّدبنَّ:بعدَّأوَّقربَّمنَّالقعدةَّیذَّمنَّعشرينَّوَّثالثَّيومَّالرضاَّموْلناَّيزارَّأنَّيستحَ .13

 ذیقعده.وسومروزبیستاعاال الجنان،مفاتیح قای،محدّث و 157 ص زادالاعاد، مجلسی،

12.  
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 خدای متعال  ه های برجسته این فرصت ی ما توفیق دهد  ه بتوانیم از خدای متعال به همهامیدواریم 

 ،ای را  ته ختدا خلتق  ترده     چتون بنتده   بوره ب توییم.  ،گذاشته دسترس بشر در ،برای جبران خطاها

هتای   هتای بخشتش، فرصتت    های جبران، فرصتت  خدا فرصت اگر .داند چه خلق  رده است خودش می

خلق  رده، ضتعف او را   خدایی  ه این بنده را مختار بود. چون خالف انتظار ، رد مغفرت را فراهم نمی

 .دارد خوب خبتر  ،احتمال غفلت و احتمال معصیت هست احتمال لغزش، در او اینکه از دارد و خبرهم 

دش فتراهم  ن ایتن گناهتان را ختو   ها و بخشیده شد های جبران این لغزش ها و زمینه لذاست  ه فرصت

 یهمان اوامر  نار دردر واقع این  است. وبینی  رده  وول سال پیش ای را در یّام برجستهچنین ا  رده.

 نوتی از  یتاد ختدا  ترده؛    و به ذ تر  امر معصیت  رده؛ نوی از ؛ امر به واعت  رده؛ ه  رده است ستا

معترض   ضتعیف استت و در   حتال  هتر  بته  انساندانسته این  ا چون میامّ ؛ رده غفلت و نسیان پروردگار

، تبتدیل  آن از های بخشتش و مغفترت و حتتی بتاالتر     فرصتاین اوامر، چنین  نار در ف، ی و تخل تخط 

 دهتد مان توفیق  خدای متعال به همهامیدواریم  .است داده قرارتعبیه  رده و  هم سیّئات به حسنات را

تتا   ؛دانیتد  می چون.  وییمها بوره ب این فرصت از ،دست ما را  وتاه  ند پیش از اینکه مرگ بیاید و  ه

بالعیان دید و پترده   وقتیاما  ؛، فرصت توبه وجود داردبالعیان ندیدهمرگ را  ،ای  ه انسان آخرین لحظه

ه فرصتت بترای بخشتیده    ت؛ البت ت آن ا فرصتی برای توبه نیست  دیگر، ی جان دادن آن لحظه ، نار رفت

ای  تواند بنده بدون توبه هم میآن ا اگر خدا دلش بخواهد . گرفته شد فرصت برای توبهامّا  ؛شدن هست

 ،رفتت  ایت از دن ی ست  نکته یبعتد از ا جلوی دست خدا را نگرفته  ته بگتوییم ختدا      س هیچ .را ببخشد

َّا ْلم  وَّْع  که نه! ولی تا قبل از این ؛بخشد نمی با اختیار خودش  ،که بالعیان مرگ را ببینداین ، قبل از14ت َّاي ن 

                                            

 ص ،1 ج تفسیرالقای، قای،محدّث و 25 ص ،11 ج تهذیب، الحسن،محاّدبن طوسی، و 111 ص ،38 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، .11

306. 
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اِفِرَّغ   و َّالت   ْوبَََّّّابِ لَّق َّمتعتال   یختدا ستت.  ابنتدگانش   ی عذر تواند عذرخواهی  ند و خدا هم پذیرنده می

َّ ْن  .است 15الذ 

ش و غفتران  خشایب مندی از هایی برای بوره چنین فرصت به ما توفیق دهد  ه بتوانیم از خداامیدواریم  

 گویتد اگتر   ختدای متعتال متی     ته   تردم   اشتاره  ی قبل ختدمتتان  یکی دو جلسه .الوی استفاده  نیم

َّبتبخش.   شتوی، خواهی بخشتیده   می َّْلي ْص ف ح واَّا َّْل  ْعف  واَّو  َّْلي   َّالل َََّّّت ِحب  ون َّو  َّو  ِْ َّالل َّل ك   ََّّغ ف  وَرَّر ِح ا ْنَّي  ْغِف ر   16:ي

ی   ته صتفحه  یکی به معنای ایتن استت   ، ْصف ح واا ََّّو ََّّ. حاالْصف ح واا ََّّو َّ  حتی رویتان را برگردانید بخشید!ب

برو با  اصالً این است  ه]تسامحاً شاید[  هم یك معنایش به گناه ورف نگاه نکن.و ردان برگ ات را چوره

ختش  بته رُ خیلتی   تش نکن؛، خیلی اذیّاهل معصیت است گرچه ورف مصافحه  ن؛ روبوسی هم بکن؛

 اولیاء خداستت!  ه بگوییم دشمن خدا و دین خداست! دشمن نیست   شقی یانسانردش نکن. خُ نکش؛

بدی  رده است.   ار ؛نوشته یخالف چیز  اعمال خودش ی در نامه خالصه و خط خورده دستش ! حاالنه

َّ کن.ب هم برو با او مصافحه :وااْصفح ََّّو َّ. عفوش  ن  وااْعف ََّّو َّبنابراین  َََِّّّْت ِحب  ون َّا َّْل  َّالل َّل ك   شتما  آیتا    ا ْنَّي  ْغِف ر 

 ببخش تا تو را ببخشتد.  ؟دوست داری خدا تو را ببخشد چگونه !دارید خدا شما را ببخشد؟ دوست نمی

 ! ؟دق ت  ردید

حاال این جمله را هم بگویم چون معلوم نیست ما چقدر زنده باشیم و چقدر توفیق داشتته باشتیم  ته    

 یمستائل بعتد از اینکته    ،ماه مبارک را  ه در مانی قبل جلسه صحبت چندفایل  من خدمت شما باشیم.

. ما هچه گفتت اصالً  ردم ببینم گوش ، شودتکثیر قبل از اینکه صحبت  رده بودم، پیش آمد در آن دهه 

 متن از   ام  ه ای گفته جمله ولی دیدم ،به حساب خودنمایی نگذارد خیلی خدای متعال این راامیدوارم 
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 قرار موضعآن  واست و درروی آن این دو بزرگواری  ه اسم دین و خدا و پیغمبر از ، ه بگذرم هر

هتا   ای باشم ولتی آن نستبت   ی آلوده   هر بنده ه باشم،چ ند  ه من هرا ههایی داد دارند و یك چنین نسبت

در  هتا را زده بتود    ه آن حترف  یآن بزرگوار یها صحبت نیع ،دیگر  رد مورد من یقیناً صدق نمی در

ل متاه  ی اوّ یکشتنبه   نید روز بخشم. باور وا را نمیاین ، ه را ببخشم . گفتم من هراختیارتان قرار گرفت

 هستم. گفتم ختدایا آن دو تتا را هتم بخشتیدم.     دیدم گیر ،بخوانم را وقتی خواستم آن نماز ،القعده ذی

َّ !خواهید بخشیده شوید؟ ببخشید میفرمود  ن َََِّّّْت ِحب ون َّا َّْل  َّالل َّل ك  َّا ْنَّي  ْغِفر 

ی  ستانی  ته بته متا بتدی       ه بتتوانیم حت ت  دهد بتی ظرفیّ ی باز بدهد؛ خدا به ما یك سینهامیدواریم 

 .گنتاهی  ترده   ی  ترده؛ معصیت؛ اند نکرده   هیچ بدی هم ها  ه به ما ببخشیم. حاال بعضیهم  را ندا ه رد

فتردا   ، ترد  با شترمندگی گنتاه متی   ]تا آنوقت[ او اگر  نیم  ه  تش میاذیّ قدر گاهی اوقات آن متيسّفانه

وا گنتاه  با ل اجت و شقاوت و امثال این موقع دیگر آن و  ند پیدا میبا دین خدا قلباً  ینه  خدای نکرده

یعنی جوری با گنتاه مبتارزه    ؛شود مان میآخرالز  در اند منکری است  ه گفتهبه  این همان امر  ند. می

شووت از او سر زد؛  معصیتی ه نداشت، نیم. حاال ورف خیلی توجّ گناه می صر  بررا مُ  نیم  ه فرد می

 دنیا بر ونفس  ی،هو ؛او غلبه  رد شیطان بر ؛او غلبه  رد وهم بر ؛او غلبه  رد غضب بر ؛لبه  رداو غ بر

خودمتان هتم زمتین     اگتر فتردا   نتیم  ته    رفتتار  خب جوری زورش نرسید؛ زمین خورد. و غلبه  رد؛ا

ایتن   ،بگذریم ،ظلمی  رده ، رده  سی به ما بدی گفتم اینکهوور ه  همان خدا ما را ببخشد. ،خوردیم

سر خطایی  سی  از مثالً، نکرده  این است  ه ورف اصالً به من هم بدی هم یك بحث یك بحث است.

ایتن  اگتر بختواهیم    ،ی ما جامعه شرایط زمانی ما، در خصوصاً در ] ه بدتر شود.[ نکنیم  ار وریو ،زده

 آورد، متی  رودینتی   بته بتی   دارد گیرد و ن فاصله میی دی ی منظومه چرخه ازدارد فانه نسلی را  ه متيسّ

 مان باشیم.[   باید مراقب امر و نوی]جذب  نیم، 
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 ؛ما هگفتت قتبالً هتم    دارد. شتدید  هتای اعتقتادی   فانه چگونته لغزشتگاه   ه متيسّیم ا هدیدجامعه را  بستر

 ستی   وقتت  های اعتقادی موم است. یتك  همن موم نیست  ه لغزشگا نظر از قدرهای عملی آن لغزشگاه

 اامّت  ،عظتیم استت   گنتاه  ،استت  وا هم گنتاه خورد، این داری می  ی شبوه  سی مثالً لقمهواند، خ نمی نماز

قابل مقایسه با این نیست  ه  سی اهانت بته ختدا، اهانتت بته      اصالً عظمت این گناه خواهم بگویم می

ات دینتی بگیترد و بتا    یعنتی موضتع ضتدّ اعتقتاد     ؛اهانت به قرآن  نتد و  بیت و اهل پیغمبر

متان   جامعته  در وا  ه بعضتاً اشی  ند و امثال اینشود و فحّ جسارت  ند و منکر پروایی و بیی[ ]گستاخ

 نمتاز  ختاور  بته متا وترف را    ،ردهختورد. نکنتد ختدای نکت     بینیم چنین نمودهایی هم به چشم متی  می

بته انستانی   را   ته فتردا او  یم ه باشپیچید شیبه پا وریو ،تقوایی بی مثالً تا چوار خاور یا به شخواندنن

 محافتل  هتا و  پرستت  جلستات شتیطان   دراو را فردا  پس  ه شود گونه آن نا رده یخدا  ه نیم  تبدیل

نتد  ا هبه ما بتدی نکترد   هم اگر ، ببخشیم؛ندا هاگر به ما بدی  رد هم ،بنابراین پیدا  نیم.ها  گونه گروه آن

چوتارراه   ولو آمده ستر  ،عموم هم  ردهمعرض  ولو درببخشیم.  ،ندا همعصیتی  رد ،ندا هی  ردگناهبلکه 

بته ختدا هتم    بلکته   بخشم، او را نمی تنوا من نباشد  ه ما بگوییم نه وریویك شیشه عرق سر شیده، 

به پا ی و ووارت و تقوای خودشتان غتر ه و    قدر نآ ند!روو ها این بعضی !دهم  ه او را ببخشد اجازه نمی

ست ا ح اب بزرگیاین  ؛ما هگفت بندد! سوی خدا را می به نواعت و تقوا راهشا اتفاقاً همین مغرورند  ه

 گتوییم  متی ! بخشیم هتیچ  . خودمان  ه او را نمیدهیم  ه خدا هم او را ببخشد گویند ما اجازه نمیب ه 

متا   ،ببخشتد  ختدا خواستت   داشته باشیم  ته اگتر   ای هشاءاهلل روحیّ ان او را نبخش. نه!خدایا تو هم   ه

بگوییم  ه  ما دردمان نیاید ؛معصیتی  رده ی  رده؛گناه هرزگی  رده؛ خالفی  رده؛ ولو !دردمان نیاید

پتس   !؟خواهد او را ببخشتد  حاال خدا می ،شراب خوردرفت مثالً  این فرد چطور ! نیم ل نمیما تحمّ ،نه

ی بتازی داشتته    ستینه یم. نباشت  گونته  این خدای نا رده! ؟ نم راب نخوردم با او چه فرقی میمن  ه ش

روایتات   ؛یتد ا هدیتد  بپتذیریم.  بتتوانیم  بخشیده شدن بنتدگان را   ه ی صدری داشته باشیم هسع باشیم.

نوشتتم  ته    ءبحث رجا در امام صادق از روایتی یادم هست هم ووور شراب تاب  در .فراوان است
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ت َّگستراند،  رحمت خودش را می نچنا خدا قیامت روز َّفَِّاََِّّي ْطم ع ََّّى َّح  ِتهََِّّیْبِليس  ی حت ت تتا جتایی  ته     17 ر ْحم 

 الفستاد  امّدر تمتام تتاری ،   ابلیسی  ته   ود؛شهم ب  ند  ه آن رحمت شامل حال او ومع میابلیس هم 

   ها ان ام دهند.  ه انسان ها را او تحریك  رده ی بدی است. همه

ارزشتمند  لعاده ا های فوق این فرصت ی ما توفیق دهد  ه از خدای متعال به همهامیدواریم  ،حال ایّ علی

 حضترت آدم ی  القعتده متاه توبته    ماه ذی ه اصالً ام  گفتهبرایتان  بوره ببریم.  ه فرصت توبه است،

تتا  گریستت   متی زمین  یدر رو ونه روز سی، تقریباً چول روز بوشت، رانده شدن از از بعد آدم .است

ِلم َِّمْنَّر ب ِهََََّّّّآد م َََّّّف  ت  ل ق ى َّباالخره روز عرفه آن  لمات آمد؛ که این َّف  ت َّك  َّع ل ْيهَِّات  بعد به بر تت آن  لمتات    18.اب 

 هتم خدا، میدواریم ا ی او را پذیرفت. هستند، خدا توبه اجمعین علیوم اهلل صلواتی ویّبه  ه وجود نورانی خمسه

و ی متا را پتذیرا باشتد     توبهبا فضل و رحمت خودش  دهد و هم لیالی قراراین ایّام و  ما را اهل توبه در

توانتد مطمتئن شتود  ته ختدا او را       متی  کته انستان  این عالئتم  یکی از بدهد. صفت بخشندگی هم به ما

عالئمی  ته   یکی از !دق ت  ردید؟ افراد را ببخشد. تواند راحت می ببیند این است  ه چیست؟، بخشیده

  ته این استت  اش را قبول  رده،  توبهو  را بخشیدهاو  ه خدای متعال  تواند به انسان اومینان دهد می

ایتن   د را ببخشتد. افتر اتوانتد   متی ی بتدون عتذرخواهی هتم    پذیرد یا حت ت  راحت می مردم را یعذرخواه

ی  ها را به همته  خدای متعال این ویژگی میدواریماو ی مورد بخشش الوی واقع شدن است  هدهند نشان

 ما عنایت بفرماید.

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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