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 گناهان آمرزش یهادعا    

اند: هركه پس از هر  هجدهم: كلينى و ديگران به سند معتبر از اهل بيت عليهم السّالم روايت كرده 

راست بگيرد، و دست چپ را به جانب آسمان بگشايد، و سه مرتبه   نماز محاسن خود را به دست

 بگويد:

 

ىن ِمَن  الِل َوااِلْْكاِم ِاْرََحْ  الّناِر يا َذااْلجَ
 اى داراى شکوه و بزرگوارى رحم كن بر من از آتش

 

 بعد سه مرتبه بگويد:

 

لِي  ََ  َاِجْرىن ِمَن اْلَعذاِب ااْل
  پناه ده مرا از شکنجه دردناك

 

 آنگاه دست راست را از محاسن بردارد، و هر دو دست را به سوى آسمان بگشايد و سه مرتبه بگويد:

 َرَْحُن يا َغُفوُر يا َرحُي يا َعزيُز يا َْكمُي يا 
 اى بخشنده، اى آفريننده، اى مهربان.  اى عزيز، اى كريم

 

 بعد دستها را بگرداند، و پشت دستها را به جانب آسمان كند و سه مرتبه بگويد:

 

لِي  ََ  َاِجْرىن ِمَن اْلَعذاِب ااْل
 پناه ده مرا از شکنجه دردناك.
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 آنگاه بگويد: 

 

ُ ََع  ى اَّللَّ وُح  َوَصلَّ ِئَكُة َوالرُّ ٍد َوآِلِه َواْْلاَلَّ  ُمحَمَّ
 درود خدا بر محمّد و خاندانش و فرشتگان و روح

 

پس از آن، حضرت فرمود: هركه اين دعا را بخواند، خدا همه گناهان او را بيامرزد، و از او خشنود 

 جز جنّ و انس، همه آفريدگان براى او تا هنگام مرگ استغفار كنند.  گردد، و به

حنفيّه روايت كرده: روزى پدرم حضرت امير   ، از محمّد بن«مجالس»كتاب  نوزدهم: شيخ مفيد در

چنگ زده، و   كعبه هاى  كرد، ناگاه مردى را ديد، كه به پرده عليه السّالم كعبه را طواف مى  مؤمنان

  شنيدى؟ حضرت فرمود: آرى گفت: آرى مگر خواند، به او فرمود: اين است دعاى تو؟  اين دعا را مى

هر نماز بخوان، به خدا سوگند هر مؤمنى اين دعا را پس از هر  شنيدم، فرمود: پس اين دعا را پس از

  آسمان، و قطره آمرزد، هرچند به اندازه ستارگان  ترديد حق تعالى گناهان او را مى  بى نماز بخواند،

حضرت امير عليه السّالم گفت: من اين دعا  اشد، بعدخاك ب  هاى  هاى زمين، و ذرّه هاى باران، و ريگ

العطايا )داراى بخشش گسترده( و كريم است، آن مرد گفت: يا امير  دانم، و حق تعالى واسع  را مى

السّالم بود. و  راست گفتى، و باالتر از هر دانايى داناترى است، و آن مرد حضرت خضر عليه المؤمنين

 :دعاى اين است روايت كرده، و« بلد األمين»اب كفعمى نيز اين دعا را در كت

 

ُطُه الّسآِئُلوَن   يا َمْن ال ُيَغلِّ
ٍ

ع ٌع َعْن ََسْ  يا َمْن ال َيْشَغُلُه ََسْ

 اندازند،  كه خواهندگان او را به اشتباه نمى كند، اى آن  كه او را شنيدنى از شنيدن ديگر منصرف نمى اى آن
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ُمُه ِاْلح  ِتَك َويا َمْن ال ُيْْبِ  اُح اْْلُِلحنَّي َاِذْقىن َبْرَد َعْفِوَك َوَمْغِفَرِتَك َوَحالَوَة َرَْحَ

كند، خنکى گذشت، و آمرزشت و شيرينى رحمتت را به من   كه اصرار اصراركنندگان او را خسته نمى اى آن

 .بچشان

 


