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 فَخَالَفْتُك عنْه، نىٍنَهيتَ ذَنْب لكُلِّ ستَغْفرُكأ انِّى اَللَّهم« ـ11

هأ إِلَيى وتَنذَّرح ،اهيا تفَاَقَم ،هلَيأ عو تَهحى قَبل 

نْتُهى، فَزَينَفْسلِّ للَى فَصع دمحم و ،هآل رْهاغْفى وا لي 

  »الْغَافرينَ خَيرَ

 آن از مرا كه هرگناهى سبب به تو از كنم مى استغفار من خدايا،«

 و داشتى برحذر آن از مرا يا و شدم آن پوى خالف من و بازداشتى

 من و دادى نشان من بر را آن زشتى يا و آوردم جاىه ب را آن من

 اينخدايا،  و .او آل و محمد بر باد درود پس. بستم آرايه را گناه آن

 منِ بر ،بخشايندگان ترين بخشاينده  اى را كوتاهى و ناكارآمدى

  .»ببخش دامن آلوده

 ستيز، نظم و است شكن اعتدال كه است مواردى شامل نهى حكم

 با كه هستند مقطعى ها نهى از برخى. اجتماعى چه و باشد فردى چه

 خوردن از مريضى مثال. شكند مى حكم نهى مورد رفتن بين از

 از هم نهى مورد ،ناخوشى شدن برطرف با. شود مى بازداشته چيزى

 نهى حدود شكستن هم، مقطعى موارد اين در حتّى. رود مى بين

 ساز چاره خداى ،طبيب از يشپ چون است، بازخواست مورد

 را مرض مدت ،طبيب فرمان به تمكين عدم با چرا: گفت خواهد

 تا گرفته خانواده از و كنى قيام واجب براى نتوانى تا كردى، طوالنى

  .كنىن خود درگير را پرستار و طبيب

 و دروغ و خمر شرب خوارى، رشوه و ربا و ريا مثل ابدى نهى

 تسويل و آراينده است، بالسوء امارة اما انسان نفس دخان؛ و دود
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 كند مى ترش عادى برد، مى بين از توند مى تا را گناه قبح: است كننده

 عرضه را خود تنها نه قباحت و تحريم صدتوى ي پرده پشت از تا

 تا بخشد مى جسارت كند، مى گستاخ. كند هم بازارگرمى بلكه كند،

 را مبتاليش. است گردان روان. ببيند كوچك را خطر و كند خطر

 زمين به دادى اجازه اگر كه دارد را بذرى حكم. كند مى توجيه اهل

 شرايط و حوادث راهه ب  چشم و ميرد نمى هرگز كند، پيدا راه قلبت

 كسى هيچ .زند مى جوانه شما دل خون با روزى و نشيند مى صبورانه

ه ب نزديك خطر احتمال كه درمواردى حتّى نيست، مصون آن شرّ از

 از تا بگيرى صد به نزديك را آن وقوع احتمال بايد ،است صفر

  .نشوى مغرور آن كوچكى و حقارت

»لَه غْفَرُي ال المصرُّ« ):ع(كاظم حضرت
1

  

 حقير اگر. كند مى كبير دچار را شخص مورد، ديدن حقير هميشه

 اول از نفس راك ببينيم، كبير توانستيم مى نفس تسويل مقابل در را

. دام و است دانه پنهان، گريزِ غيرقابل كبير براى صغير ؟بود ساخته

  .است مبارزه غيرقابل كبير دفتر سرآغاز صغير ي دانه همين اما

  وانمـــت مى و منم كه ىيگو

فراهم دـش شكست اسباب
2

  

 همان اما ؟!است قدره چ اش اندازه و قد و قدر مگر ،ويروس
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 كشته از و دهد باد به تواند مى را پرآوازه شهرى هاىوآرز ويروس

 ،آخرى ويژهه ب آسمانى، اديان ي همه صاحبان حساسيت. سازد پشته

 مادران براى بخصوص مشكوك دستى از لقمه خوردن مورد در

 هرگز منهيات، به القيدى و توجه عدم و است باب همين از باردار،

  .است نبوده تعاقب بى درازمدت يا و مدت دركوتاه

 الموحدين مولى حضرت ي گونه وحى فرمايش اين به اگر اًواقع

 وجوه على التراب احثوا« ؛پاشيد خاك مشتى انحمدا روى بر كه

»المداحين
1

، سراى مديحه شعراى همه اين شد، مى الزم عنايت 

 تا كردند، نمى پيدا ظهور بند چهي  به رذلِ چينِ قاب دورِ استخوان

 خود مداحىِ هوسِ آتشِ ي طعمه ،هم را آيندگان قيمت ذى وقت

  .كنند

 مدح، ويارش و بود قدرت آبستن كه را رضاشاه كسى ،گويند

 كه دانم مى نيك پدرسوخته اى كه گفت خنده با شاه ستود؛ القابى با

 در. بده ادامه آيد، مى خوشم من اما است، دروغ سرتاپا از گفتارت

 به را تاريخ مداحان سلطانِ قاآنى اميركبير، خان تقى زامير مقابل،

 كه داد دستور بود، ساخته او مدح در كه اى قصيده ابيات تعداد

  .بزنند شالق

 خالفش راه من بودى، كرده نهى كه گناهى هر از يميگو مى وقتى

 توجهىِ بى با را فساد هرچه درِ خيرمانده، از منِ يعنى پيمودم؛ را

 داشته برحذَر مورد از من. گشودم جامعه معصومانِ روىه ب خود

. ايستادم آن گناه هاى كنگره روى بر فاتحانه و ساختم كاخى شده،

                                                 
 .426الصدوق، ص  امالي -1
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 كارى .سمين وسوسه ي علوفه با را الغر و كردم مسندنشين را گناه

  .بنوشند سبوسبو را معصيت كه كردم

 پذير آسيب مواضعِ و ضعف نقاط مترصد، هميشه نفسِ و شيطان

 در بالغ جوان مقاومت كه دانند مى ها آن. شناسند مى خوب را انانس

 غذا، مقابل در گرسنه و ثروت مقابل رد فقير و مخالف جنس مقابل

 و آيند مى اًابتدائ. زنند نمى آب به گدار بى ها آن. است شكننده و كم

 را وسيله شد، ايجاد الزم زمينه وقتى و كنند مى ايجاد را معنوى فقر

 تقدس از اذهان كردن غافل با كنند، مى توجيه هدف به رسيدن براى

  .دهند مى جلوه مجاز وصولِ براى را ممكن ي وسيله هر وسيله،

 كه خدا به قسم«: فرمايند مى) ع(على موال دويست ي خطبه در

 است بازى نيرنگ او برترى. نيست تر فرزانه و تر داهى من از معاويه

 ناپسند حيله، كارگيرىه ب و عهد شكستن اگر. گناه اعماق به غور و

 كنم چه اما. بودم عالم سياستمداران سياستمدارترين من هرآينه نبود،

 قيامت روز در و كفر؛ داعىِ گناهى هر و است گناه نيرنگى هر كه

 كه كرد خواهد حمل خود با بيرقى اى، غدرپيشه باز نيرنگ هر

 مرا تواند مى نيرنگ نه كه خدا به سوگند. اوست نيرنگ ننگ گوياى

 شدائد انواع با ىيرويارو و گرفتن قرار مضيقه در هم نه و كند غافل

  »عاجز و دست كوتاه مرا

»اللّهةُ ما وعاوِينّى دهىبِأ مو م نَّهلك رغْدي رُ وفْجي .لَوال و يةُرَكاه 

 و فَرَةٌكُ جرَةٍفُ كُلُّ و فُجرَةٌ درةٍغُ كُلُّ لكن و النّاسِ دهىأ منْ لَكُنْت الغَدرِ

 ال و بِالْمكيدةِ غْفَلُاُستَ ما واللّه الْقيامةِ يوم ُبِه يعرَف لواء غادرٍ لكُلِّ
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».بِالشَّديدةِ اُستَغْمزُ
1

  

 نيرنگ محصول روزگار، ابناى اكثر ظاهرى موفقيت متأسفّانه

 كه بايدى به رسيدن براى نابايست ي وسيله هر به توسل و است

  .است آورده دسته ب را بت حكم

 امروز«: خورد مى چشمه ب موال ي البالغه نهج از ديگر ىيجا در

 خط و مسابقه روز فردا و است بزرگ ي مسابقه براى آمادگى روز

 آداب به مؤّدب كه كسى فقط. عنبرسرشت بهشت ، جايزه يا و پايان

  به زدن چنگ با كه هركسى  نه(رسد مى پايان خط به باشد، مسابقه

 براى مسابقه چون ؛)كند مى تصور واصل را خود ننگينى وسيله هر

 رسيدن هرگز شما(.باشد مى مطلوب و محبوب چيزهاى به رسيدن

نفيس  چيزى را آن بلكه كنيد، نمى تعيين ،مسابقه خطّ را شير كنام به

  .»باشد داشته را تالش ارزش كه دهيد مى قرار و درخور

 از) نيست مطلوب كه(آتش مورد در كه كنيد مى مالحظه ،موال

 ي مسابقه خطّ پايان هرگز ،غايت. كند مى استفاده ايتغ ي واژه

 تالش مثال براى. پايانى و دارد غايتى چيزى هر. نيست ممدوح

 شماست، آرزوى نهايت و غايت كه ثروت به را شما شبانروزى

 همزاد سعادت با كه نيست اي مسابقه پايان خط ثروت اما. رساند مى

 تالش، تنها  نه خداپسند، پايانِ خط به رسيدن براى پس. باشد

 است شعرى تركى در. باشد مقدس و پاك بايد هم تالش ي وسيله

  :كه

                                                 
  .300، ص 200ي  نهج البالغه، خطبه -1



 شرح دعاي هفتاد بند استغفار   �  160

  سنى اسالن يئسين قوى داـدالداسين تولكو اـــياتم

  سنى سئل آپارسين قوى كؤرپوسوندن نامرد كئچمه

 الغايةُ و الجنَّةُ السبقَةُ و باقَالس اًغَد و المضمار اليوم انَّ و اَال«

1»النَّار  

 خود با را نهى حكم كه دارند وجود رويدادها و چيزها از برخى

 ؛"خطر" نويسد مى ها آن پيشانى در احمق يك فقط و دارند

 امن محلّ« كشتى، ي سينه در طوفان آغوش در كه طوري همان

گفتن هم گناه » سĤوي الَي جبلٍ«و  است مورد نوشتن بي ،»اينجاست

  است.

 حقّ مناديان ي وظيفه ،همه از دستگيرى ر،سي و بالى  فراغ هنگام

 در اما. هستند حق حضرت رحمانيت تجلّى محلّ ها آن چون است؛

سر گاهكه است گرفتار ي عهده به كليد يافتن و يابى ره امتحان، و ع 

 مابِقَومٍ اليغَيرُ اللّه انَّ(. است زده رقم را خود گرفتارى اسباب خود

)نْفُسهِمبِأ االّ
2

 پسنديدى خود به را حقارتى را، چيزى تو. اين يعنى 

 اسباب حق، به توكّل با بايد هم خودت و نبود تو سرنوشت در كه

  .كنى فراهم را آن نابودى
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 و حصيتَهاَُفَ نَسيتُه ذَنْبٍ لكلِّ ستَغْفرُكأ انِّى اَللَّهم« ـ12

نْتاوتَه فَأ بِه،تَّهثْب و رْتاهج بِه تَرْتَهفَس ،لَىع و لَو 

تتُب كإِلَي نْهم ،لِّ لَغَفَرْتَهلَى فَصع دمحم و ،هآل 

رْهاْغْفى  ورَ لاخَيرِينَ يالْغَاف«  

را پشت  آن كه گناهى آن هر از كنم مى استغفار طلب خدايا،«

 و نينداختى قلم از را آن تو گوش انداختم و فراموش كردم و

 در كه دارم يقين كردى؛ پوشى پرده و شدم گناه آن مرتكب آشكارا

 آل و محمد بر باد درود پس. پوشيدى مى چشم آن از ،توبه صورت

  .»ببخش ،زار من بر هم را آن دگان،نآمرز بهترين  اى .او

 شدن غافلسبب  تدريجه ب گناه كردن فراموش و شمردن حقير

 خدا حضور هرچه فاصله؛ ايجاد و شود مى خدا دايمِ حضورِ از

 فراموشش و كند مى رها خود حاله ب را او هم غيب شود، تر رنگ بى

ه ب را بنده خدا ندادن راه ها، عذاب انواع ترين شكننده. كند مى

 از حق بودن غافل دليل ندادن راه خوده ب اين اما. باشد مى خودش

 اى ذره بى. است پيگيرى بى بنده اعمال كه نشود خيال. نيست بنده

 ي بنده هاى عارضه زا. شود مى ضبط او كارهاى فتور، و فروگذارى

 هرچه گستاخى و است گناه در فاحشگى شده رها خود حاله ب

 و است ىيپررو بند بند، و گير بى غضب و ابتال اين اوج. بيشتر

)االَْعلَى ربكُم أنَا و(. فساد كردن فرياد
1

  .گفتن 
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 رحمان حضرت غضبِ بر محيط رحمت هم مرحله اين در حتّى

 در را شده رها ي بنده فاحش گناه چون. است بنده حالِ مشمول

 ي پرده با ن،امتحا براى گاه و تنبه و آبرودارى براى بيشتر ،گناه ملك

  .پوشاند مى رحمانيت

 اول همان در انابت و توبه كه دانست مى اگر ،بندگسسته بندىِ

 حسنه، را سئّيه حتّى و بگيرد درز را فاجعه توانست مى خطا قدم

  .كرد نمى تجربه را فجر اعماق هرگز

ه ب نقمت بارش با سانان فاحشگى كه را روزى آن نيارد خدا

 داده هم دست به دست عوامل ي همه و باشد توأم ،نعمت ظاهر

  .دهند نشان محو را غيب حضور تا باشند

  نــاز خــاطي بستاننـد و ستـاينـد گنـاه

قدمش لوءلوء و مرجان ريزندپيش پيش 
1

  

 سردرد دچار ،بار يك حتّى اش ساله چهارصد عمر در فرعون اگر

 و نكند خدا ياد شدهكه  هم بار يك حتّى كه بود نيا براى ،نشد هم

 كه اين دليل. بپيمايد واهمه بى را گناه در اصرار برگشت بى وادى

  .است همين باشد، لرزان و خائف هميشه بايد مؤمن

»لَه اليغْفَرُ اَلْمصرُّ«: فرمودند) ع(جعفر بن موسى
2

 گناه به مصرّ 

 مغفرت شامل هاى هصخّمش بارزترين از يكى و شد نخواهد بخشوده

 مولى زبان از قدسى حديث در. است شدن رها خود حاله ب نشدن

  :است آمده الموحدين
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  .408التوحيد الصدوق، ص  -2



 163   �  شرح دعاي هفتاد بند استغفار 

»عصيتَه منْ الى نْظُرأ لكن صغَرِه الى التَنْظُر و اًصغير ذْنَبتأ فَاذَا«
1

 

ه ب نكن، نگاه گناه كوچكى به شدى، اى صغيره گناه مرتكب وقتى«

  .»اى كرده گستاخى كسى چه پيش كه بنگر سكّه ديگر روى

 مرا ،تو پوشى پرده كه باشد مدعى احديت پيشگاه در كسى اگر

 خود اگر كه است اين شنيد دخواه كه جوابى. كرد گستاخ گناه در

 را خود ىيرسوا كوس صداى زدى، مى خدا كتاب محك بر را

 و من كتاب. كردى مى حيرت تخود عريانى از و شنيدى مى

 مرا هميشگى حضور اى، كشيده بند به كهرا  درونت پيامبر و ها سائق

  .كرد مى پررنگ تو براى

 تورات، ي هسور از ،ع)(موالعلى برگردان قدسى حديث چهل در

 نيازتان قدره ب شما آدم، اوالد  اى«: كه است آمده ،سيزده ي سوره

 سركشى من مقابل در ،آتش بر طاقتتان قدر به و باشيد من مطيع

 و فراهم رنج بى روزى و است شده داده شماه ب كه مجالى و يدينما

 كه دنيادوستي  در و نكند غافل را شما شده، پوشى پرده گناهان

  .»ديرانينم را تان دلهاي است، نزديك خيلى زوالش

 علَى صبرِكُم بِقَدرِ واعصونى الَى كُمحوائجِ بِقَدرِ طيعونىأ آدم، يابنَ«

 ذُنُوبِكُم و الْحاضرَةِ رزاقكُمأ و خِّرَةِالْمتَأ آجالكُم الى التَنْظُرُوا و.. .النَّارِ

».قَريب فَزَوالُها الدنيا بِحب قُلُوبكُم التُميتُوا و.. .الْمستُورةِ
2

  

 ،بِالْحسنَةِ يعبد هم اذا« :فرمايد مى مالئكه به تبارك خداى

 عبد هم اذَا و مثالهاأ عشْرَ لَه فَاكْتُبوها عملَها هو انْ و حسنَةَ لَه فَاكْتُبوها

                                                 
  .81ي بيستم، ص  چهل حديث قدسي، سوره - 1

  .53و  52ي سيزدهم، ص  چهل حديث قدسي، سوره -2
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»حسنَةً لَه فَاكْتُبوها تَرَكَها هو انْ و واحدةٌ لَه فَاكْتُبوها فَعملَها، بِالسيئَةِ
1

  

 او براى اى حسنه برآمد، نيك كارى صدد در اى بنده اگر«

 اگر و بنويسيد او براى اجر برابر ده شد، لمعا آن به اگر و بنويسيد

 گناه يك او براى كرد، عمل آن بر و برآمد زشت كارى صدد در

 كه اى سيئه مقابل در گذاشت، كنار را زشت كار آن اگر و بنويسيد

  .»بنويسيداو  براى اى حسنه بود، داده انجام

   

                                                 
، كليات حديث الجواهر السنيهمحدث عاملي، كاظمي خلخالي، زين العابدين،  -1
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