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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

به این معنی است که خدا حق ندارد ، بخشد را نمی اسالنّ حقّخدا  شود میاینکه گفته آیا 

 ؟ببخشد

 به دو طریق معنا شده است. یکی اینکه گویا حقّ ! اینبخشد اس را نمیالنّ گفته شده خدای متعال حقّ

بعد  ،وارد کنمولذا او اجازه ندارد ببخشد! مثل اینکه من به اتومبیل شما آسیب  ،خداوند نیست

 ی ندارد! درحقّدر اینجا ؟ ید من بخشیدم عیبی ندارد برو! او چه کاره استشما بیاید و بگو ی همسایه

ی تضییع شده و خود مردم باید ای نیست! از مردم حقّ خدا کارهر تصوّر شده که طو اس اینالنّّ بحث حق

  .ببخشند و تا آنها نبخشند آن فرد گیر است

های ظاهری، درونی، فرهنگی،   از جنبه ،متعال است و مردم هم هرچه دارندی خدا مالالواقع حق  فی

متعال است. بنابراین  یاصلی خدا حقّ به آنها بوده و صاحب عطای خدا ی اینها همه ،ی و معنویمادّ

دیگری  ی هبازی بچّ ای به اسباب هکه اگر بچّ ایم زدهآن مثالی که  !تواند ببخشد اصلی می آن صاحب حقّ

بازی جایگزینی  واجب است جبران کنند و اسباب ی خرابکار چّهبگرچه بر پدر و مادر  ،آسیب وارد کرد

بگویند: اصالً حق ندارند بازی او خراب شده،  ای که اسباب هبچّپدر و مادر امّا  ،ی مقابل بخرند برای بچّه

 ؛خریم و شما اصالً نیازی نیست کاری بکنید بازی دیگری برای او می خودمان اسباب !ی نبودچیز مهمّ

آنها حق ندارند چنین گذشتی کنند؟ قطعاً و است؟  ییجا به کار نااین آیا  ؟نظر کردیم ما کامالً صرف

به این معنا که حق ندارد یا  ،بخشد اس را نمیالنّ متعال حقّ ، خدایشدهر حق دارند! بنابراین اینکه تصوّ

 اجازه ندارد ببخشد، تعبیری کامالً غلط است. 



 

 

 2 

نَّ ل ك  ُحُقوقاً اِ للٰ ُهمَّ ا  خوانیم:  مثالً در دعای سحر ماه مبارک رمضان می ؛داریم فراواندر متون ادعیه هم 

، و  ِللن اِس ِقب ِلى ت ِبعاٌت فـ ت ح مَّْلها ع نِّى ف خدایا تو حقوقی بر گردن من داری و من تخلّ 1:فـ ت ص دَّْق ِبها ع ل ىَّ

از جانب : و  ِللن اِس ِقب ِلى ت ِبعاتٌ  !بر من ببخشو  صدقه بده کن؛ تصدّقخدایا آنها را  ؛معصیت کردم کردم؛

ی  همنی، من آن بچّ خدایا تو بزرگترِ !فـ ت ح مَّْلها ع نِّى ،ستهای  حقوق تضییع شده مردم هم بر گردن من

اگر یک  ست! یعنیابر عاقله دیه  دنگوی می !ل کنتو بیا و تقبّ !بازی را شکستم کوچکم که آن اسباب

 غیرمکلّف آسیبی وارد کرد، جبران آن بر پدر و مادر او واجب است. خدایا تو بزرگِ یا زی غیرممیّ هبچّ

که من به را خسارتی جبران او هستی، بیا و قبول کن و  طرف مقابلم و صاحب حقّبزرگ  من و

 هیّدسجّای   ل شو و مرا از این درگیری و گرفتاری نجات بده! در صحیفهدیگری وارد کردم متحمّ

  2در این زمینه داریم.ی متعدّدفراوان و دعاهای 

که گفتند برای این ! بخشد به این معنا نیست که حق ندارد ببخشد اند، خدا نمی اینکه گفته حال یّا یعل

گوید  میخداوند  .بخشیدن پیدا کنیم ی هما روحیّ ؛خودمان بخشنده شویم !ببخشیمبرویم و ما خودمان 

روی  خودت ببخش! بخشندگی را !خودت برو آن فردی را که به تو جفایی کرده ببخش ؛بخشم من نمی

 تا تو ببخشی!  گذارم دوش خودت می

                                            

الجنان،  قمّی، مفاتیح و محدّث 691، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سیدبن101، ص 2المتهجد، ج  الحسن، مصباح طوسی، محمدبن. 1

  دعای سحر.

ِفْظتُـُهنَّ، و  ت ِبعاٌت ق ْد ن ِسیتُـُهنَّ، و  ...در ذکر توبه و درخواست آن:  ،سی و یکم. دعای 2 ُكلُُّهنَّ ِبع ْیِنك  الَِّتی ال ت ناُم،   اللٰ ُهمَّ و  ع ل یَّ ت ِبعاٌت ق ْد ح 

ْض ِمْنها ا ْهل ها، و  اْحُطْط ع نِّی ِوْزر ها، و  خ فِّْف ع نِّی ثِْقل ها  ی مردمان  دعای سی و هشتم: در پوزش از مظلمه ؛...و  ِعْلِمك  الَِّذی ال يـ ْنسٰى، فـ ع وِّ

ُه ِمنِّی د ر ٌك، ا ْو م سَُّه ِمْن ناِحی ِتی ا ًذى، ا ْو ل ِحق ُه ِبی ا ْو بِ الل ٰ ... دعای سی و نهم، در طلب عفو و رحمت: و ب ِبی ُهمَّ و  ا يُّما ع ْبٍد ِمْن ع ِبیِدك  ا ْدر ك  س 

ِتِه، ف ص لِّ ع لٰى ُمح مٍَّد و  آِلِه، و  ا ْرِضِه ع نِّی ِمْن ُوْجدِ  ْظِلم  ْقُتُه ِبم  بـ  ، و  ا ْوِفِه ح قَُّه ِمْن ِعْنِدك  ظُْلٌم فـ ُفتُُّه ِبح قِِّه، ا ْو س    .ك 
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بخشم ترسی در ما  فرماید نمی ه به یک تعبیر هم اینکه خداوند میتوجّه داشته باشیم! البتّ حال یّا یعل

ا اگر دارد؛ امّ و آسیب زدن به دیگران بازمی پروایی در تضییع حقوق دیگران ما را از بیکه کند  ایجاد می

توانم از طرف مقابلم  بعد در حدّ ،زدم کسیآسیبی به  ،گیبچّ و توجّهی، نادانی از سر جهل، بیمن 

ی است و خاصّفرد ولی او  ،رآمدمبمقام جبران آن خسارت  توان خودم در سرحدّ عذرخواهی کردم و در

م به گردن توست! اینجا خدای متعال شوم و این حقّ از تو راضی نمی با این کارها گوید نخیر! من می

چه در دنیا و چه در ی فضل خودم  از خزانه قدر آن !بخشم بخشد من می فرماید: حاال که او نمی می

راه اس النّ هرحال در بحث حقّ به از تو راضی شود و تو را حالل کند.که دلش  دهم به او میآخرت 

 مسدود نیست. 

من باید  ،کسی به من بدی کرده، جفایی کرده کنیم یکی این است که  ی میاس تلقّالنّ ه را هم حقّآنچ

ر و تالفی ام و او در مقام تشکّ محبّتی کرده کسی حالت دوم اینکه اگر من در حقّ. او را ببخشم

و آن این  تری هم وجود دارد برنیامده و در من دلگیری ایجاد شده، باید او را ببخشم. حالت ظریف

مرا نپذیرفت، تن  ی ر خیرخواهانهام و او این نصیحت و تذکّ ی کردهکس است که من خیرخواهی در حقّ

اینجا ممکن است من دلخور شوم و احساس کنم  ،کار نبست، تمکین نکرده نداد، به آن توجّه نکرد، ب

کردم به سود اوست  وجود خیرخواهانه حرفی که فکر می ی ی از من تضییع شده؛ من که با همهحقّ

گفتم و بعد هم سعی کردم به او حالی کنم که خیر تو این است؛ امّا طرف پذیرا نشد و من از دست او 

اس اینجاست! که شما نهایت خیرخواهی را در النّ اینجا هم باید بخشید! یعنی سطحی از حقّ م.دلخور

را پذیرا نشد و توجّه و عمل نکرد  شما ی رات و نصایح خیرخواهانهولی او تذکّ ،کار بستیده بکسی  حقّ

طور موارد هم عبور کنیم و  . امیدوارم این توفیق را پیدا کنیم و بتوانیم از ایندو احساس دلخوری داری

 ببخشیم.

 مْ ُمح مٍَّد و  آِل ُمح مٍَّد و  ع جِّْل فـ ر ج هُ ع لٰی  صَلِّا للٰ ُهمَّ 


