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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

 

 شود؟ یم دهیاس هم بخشالنّ در ماه رمضان حقّ ایآ

که از گناهش نادم و  یانسان که ر داده شدهنکته تذکّ نیماه مبارک رمضان مکرّر ا یها شب یدعاها در

 نیخدا در ا نادم است، یراست که به یاهلل، کس النّاس باشد چه حقّ گناه چه حقّ نیا ، حالاست مانیپش

 .کند یفراهم م شیشدن را برا دهیفرصت بخش ژهیماه و

ْق ِبَها َعلَ  الّلهماست:   آمده سحر یاز دعاها یکیدر آخر  تَِبعاٌت فَـَتَحمَّْلها  یَو ِللّناِس ِقَبلِ  یَّ ِإنَّ َلَك ُحُقوقًا فَـَتَصدَّ

مردم هم بر گردن من  .را بر من ببخش نهایا و ق کندّتص ،یبر گردن من دار یتو حقوق ایخدا 1:یَعن  

 ل شو.را که مردم بر گردن من دارند خودت متحمّ یحقوق نیا ایخدا دارند، ییها حق

را  شهیآن ش دیآ یم شپدر ،را شکسته هیمساه ی شهیکه ش یا کوچک سه چهار ساله ی هبچّ کیمثل 

مردم را هم  کردم؛ حقّ یبد د؛یرس یمن هم عقلم نم ایخدا بر عاقله است؛ نیدِچون  ؛کند یم ریتعم

که از را  یل شو؛ خسارتمن آنها را جبران کن و متحمّ یّن ولاعنو تو به ایخدا .مانمیپش یول کردم؛ عیضا

 کن.  جبرانوارد شده  نهاجانب من بر آ

به گناه   نسبت یکه در ما تجرّ ستین یمعن نیه به ادارد؛ البتّ وجود هیاست که در ادع ینیمضام نهایا

خدا بگوییم  میشو پروا یما ب نکهیالنّاس هر دو مهم هستند. ا اهلل و چه حقّ کند؛ حاال چه حقّ جادیا
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 ندیگو یکه م یکسان]ولی ما هم تجرّی به گناه پیدا نکنیم.[ ببخشد،  تواند یببخشد، بله خدا م تواند یم

  نادانند. یلیجاهلند؛ خ یلیببخشد، آنها خ دیببخشد، خود صاحب حق با تواند ینمرا النّاس  حقّ خدا

 یکوک نیماش کیشما مثالً  ی چهار پنج ساله ی هپسربچّ ،دیام که اگر شما پدر باش مثال را زده نیا

 یکوک نیماش نیو ا دیه هستبچّ نیشما که پدر ا ایرا بشکند، آ یکوک نیماش نیا هیهمسا ی هدارد، بچّ

 ،ستین یجدّ اصالًخرم؟  یم شیبرا گرید یکی، ستیمهم ن دییبگو دیتوان ینم دیدیه خربچّ یرا برا

او است که خدا به  نیا ریدارد غ یزیهرکس هر چحال ! گرید دیتوان یم !ستین یزیچ م،یدیبخش

 !دیبگو تواند یم ؛استهمه  یّخدا ول !؟دمیمن بخش دیبگو تواند یخدا نم ای! آ؟داده

فکر است؛  کوتاه یلیجاهل است؛ خ یلیخ ،النّاس را ببخشد حقّ تواند یخدا نم دیکه بگو یکس نیبنابرا

 دیشا شود، یتا صاحب حق راض بخشم یهم که گفته من نماین  خدا معنا ندارد. یبرا« تواند ینم»

از  .مینشو پروا یب گرانیحقوق د عییناکرده در تض یما خدا نکهیا یبرا الًداشته باشد؛ اوّ ییها حکمت

النّاس را  من حقّ دیگو یخدا م امتیفرمود: روز ق یم که هیعل اهلل رضوان  یحاج آقا دوالب ریبه تعب یطرف

طرف  ؛بر گردنش دارد یحقّ یگرید یول ؛شده یشدنش قطع یبهشت یکس دیفرض کن ؛بخشم ینم

 نیبه ا چسبد یاو م ؛بخشم یمن نمتا او نگذرد ؛ خدا هم گفته گذرم یم نماز حقّ دیگو یمقابل هم م

هم که  نیا ،یمرا بده حقّ دیبا کنم، ینم تیرها دیگو یم و شده یشدنش قطع یکه بهشت یکس

شده  زانیآو نیهم که به ا ی؛ شخصبرد یبهشت مبه و  کِشد یم را اوخدا  ،شده یشدنش قطع یبهشت

 .کند یم یبهشتخدا افراد را  یطور نیا !به بهشت رود یبود م

هم  نیو ا ،میحرمت حقوق خلق را مراعات کن یلیخ دیبا م،یباش پروا یب دینبا نکهیحال ضمن ا یّا  یعل

ولو خدا  یعنی م؛یجبران کن میما هم درصدد نباشکه  ستیمعنا ن نیبه ا بخشد یخدا م ندیگو یکه م

را که به طرف  یرتآن خسا نکهیبروم دنبال ا شدم، دهیکه من بخشنیا رغم یا خوب است عل، امّدیبخش

 خواهد یخدا م م؛یشو وسینباشد که مأ یامّا خالصه طور قشنگ است. یلیهم خ نیزدم جبران کنم، ا
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 یمانیوجود پش ی با همه یراست اگر  به ،یکرد عییالنّاس را هم تض ولو حقّ دیگو یرا ببندد؛ م أسیباب 

 و در حدّ یکن یکار را نم نیا د،یایب شیپ یگریاست که واقعاً اگر فرصت د نیهم ا یمانیو اثر پش

 یحاال خسارت روح ،یجبران کن یا را که به طرف مقابل زده یکه خسارت یکن یم یانت هم سعوت

من  ،یمانیوجود پش ی با همه یراست به اگر ،یا که زده یهر خسارت ،یا زده یخسارت مادّ ،یا زده

 بخشم. یم

 جمالت آخر در مبارک رمضانماه  یعمل از سحرها نیپنجم د،یسحر را نگاه کن یدعا ی جمله نیا

ْق ِبَها الّلهم دارد: عرضه می در  میبدان نیبنابرا !یتَِبعاٌت فَـَتَحمَّْلها َعن   یَو ِللّناِس ِقَبلِ  ،یَّ َعلَ  ِإنَّ َلَك ُحُقوقًا فَـَتَصدَّ

 عییرا تض یحقّ یتوجّه یناکرده با ب یو اگر هم خدا میالنّاس را مراعات کن حرمت حقّ دیبا نکهیا نیع

فضل خودش  ی ببخشد و از خزانه تواند یخدا م .مینباش وسیامّا مأ م؛یجبران کن میحتماً برو ،میکرد

 شود. یقدر به صاحب حق عطا کند که آن صاحب حق دلش از ما راض آن

 

 مْ ُهمَّ َصل  َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل فـََرَجهُ اَللّٰ 

 

 

 

 

 


