
 



 دوم دعای روز

ّي قنِوَ نَقِماتِکَ وَ وَفِّ جَنِّبنّي فيهِ مِن سَخَطِکَ وَ اِلّي مَرضاتِکَ اللهمَ قََرِِِبنّي فيهِ
 :ناحِميبِرَحمَتِکَ ّيا اَرحَمَ الرّ ّياتِکَآ لِقرائةِ يهِفِ

غضتبت   خدايا مرا در اين روز به رضا و خشنوديت نزديك ساز و از خشم و
تترين   ای مهربان ،برای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت دور ساز و
 .ممهربانان عال

منظومدعاهترجم

فقرهاولدعا

  :اِلّي مَرضاتِکَ مَ قََرِِِبنّي فيهِالله
 .به رضا و خشنوديت نزديك ساز ،خدايا مرا در اين روز

 يا بدي  المنشئات الحادثات  يا اله الخلق رب الممکنات
 تا شوم در اين مه از اهل نجات  }کن تو نزديکم به خشنودی خود

 هست بهتر از بهشت و محسنات  خدا خشنوديت در نزد من  ای
 الصفات خیر کاين صفت الحق بود  عارف کامل بداند اين سخن
 ما و کل بندگان از مبغضات  دور کن يا رب در اين ماه عزيز
 جمی  موبقات و مهلکات و از  از خطايا و معاصی باز دار

 خواندن قرآن و آی شامخات  هم موفق کن به روز و شب مدام
 ذکر آيات و بیان بینات  تا بیفزايد به نور قلب من

 من فدای او ز اسماء و ادات  صوت قرآن خوش ملی  و دلکش است
 يا رحیما  بالنفوس الناقصات  دعا را کن الهی مستجاب اين 
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بته رضتايت و    تاخواهیم در ماه رمضان کاری کند  می در دعای امروز از خداوند
 .خشنودی او نزديك بشويم

زيترا همتین کته خداونتد از      ؛رضتايت خداونتد استت   ، بهترين چیزها برای بنده
 .فرمايد می دنیايی و آخرتی را به او عطا جمی  خیرات ،ضی شدراای  هبند

چطوربفهمیمخداازماراضیاست؟

چگونه بفهمیم خداوند ما را دوست دارد و  :سئوال کرد از امام باقر شخصی 
 ؟از کارهای ما راضی است

به قلبت رجتوع کتن و ببتین آيتا دوستتان ختدا را در دل        :امام در پاسخ فرمود  
تتو  ، بدان که پروردگار نیز ،اگر چنین محبتی را در خويش يافتی داری يا خیر؟دوست 

 1.دارد را دوست می
کنند خدايا چرا همه دارند  می از خدا راضی نیستند و به درگاه الهی گله ها بعضی
  !و من مريضم؟ هستند ميا چرا همه سال! و من ندارم؟
 .از خدا راضی باشی ،التی که هستیبلکه بايد در هر ح ؛طور حالتی داشت نبايد اين

:رضايتخدا،مالک

به  اطرافیان .سی سال بود که بیمار بود .از جمله ابدال بود ،علیّ المصّیصی بن بکر
  ؟يابیبهبود خواهی که از اين بیماری  آيا می: او گفتند

 .نه: گفت
 .نه: بمیری؟ گفتمگر دوست داری : گفتند

 ؟ طورچ :پرسیدند
، ختواهم  متی [ ستالمت و مترگ  ]حالتت  ايتن دو   آن چیزی که بین ممکن است :گفت

ختواهم کته    متی و متن ن  خواسته استت من برای من که خدای چیزی باشد خالف آن 
 بته  آنچته  پروردگتارم ، مملوک ايزدممن  .وند باشدخدا همن در خالف خواست ةخواست
 2.داند تر از من میبه ،باشد صالحم

                                                 
 .،  باب حُبّ اهلل17 ، ص 1ج  ؛اصول كافی . 

 . ۷7 ، ص ۸ج  ؛تفسیرالقرآنروض الجنان و روح الجنان فی . 1
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:کندمیتعجبخداوندازسهگروه
  :کند می روايت آمده است که خدای تبارک و تعالی از سه گروه تعجبدر 
ولتی در نمتاز    ؛داند مقابل چه ختدايی ايستتاده استت    می خواند و می کسی که نماز .1

    .(ما حتی از نماز خواندنمان هم بايد استغفار کنیم. )حضور قلب ندارد
 .ا را داردفرد و غصه روزیِ گرفته روزی از خدا کسی که عمری است .2
 !داند خدا از او راضی هست يا نه میدر حالی که ن ،خندد می کسی که .3

بايد از نفس خود تبعیت  ،خواهد رضايت خداوند را به دست بیاورد می کسی که
زيرا اوامر نفس غالبا  مخالف اوامر الهی است و هر کس که مخالف اوامتر الهتی    ؛نکند

 .را فراهم نموده استموجبات خشم و غضب خداوند  ،عمل نمود

رضايتخداورضايتوالدين

 :ندفرمود پیامبر اکرم

هر   :«اهللّدَّيْه فَقَّدْ اَسْخَّطَ مَنْ اَرْضَّي وَالِّدَّيه فَقَّد اَرْضَّي خالِقَه وَ مَنْ اَسْخَّطَ والِ»
 لق خود را نيز راضّي كرده و هر كسخا ،كس كه والّدّين خود را راضّي نماّيّد

 .راضّي نموده استخوّيش را نا خّداي ،ماّيّدن والّدّين خود را ناراضّي

 :مادراحترامیبهبی

در صومعه ختود عبتادت   او  .گفتند میري   اسرائیل عابدى بود که او را جُ در بن 
او  .و او را صتدا زد  خواند به نتزد او آمتد   میدر وقت  که نماز  ،روزى مادرش. کرد می

  .دادن و او جواب او را خوانددوم  ربا، جواب مادر را نگفت
از ختدا   :گفتکرد و  شنفرينمادر  .جواب نشنیدولی  ؛بار سوم مادر او را خواند

 .و تو را مفتض  کند را يارى نکندوت که خواهم می
 :صومعه او آمد و در آنجا وض  حمل نمتود و گفتت   يكزن زناکارى نزد یروز

 ،کترد  متی متت  آن کس  که مردم را به زنتا مال  :دمردم گفتن .باشد میري  اين بچه از جُ

                                                 
 .4۸2، ص 7 ج  ؛كنزالعمال.  
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بته دار   دستتور داد او را دستتگیر و   .رستید  پادشاهخبر به گوش  ؟استه خود زنا کرد
 . بیاويزندمجازات 

 .، مقابل فرزندش آمدزد میسیل  بر روى خود  در حال کهمادر جري  

به اين بال مبتتال   ،از نفرين تو و شیون نکن که من ساکت باشمادر  :تجري  گف
 ؟ گناهی و بی  يگو میاز کجا بدانیم که راست  !اى جري  :ندمردم گفت .ام شده

؟ پدر تو کیستت  :کرد و از طفل پرسید دعا ،چون آوردند .طفل را بیاوريد :گفت
 نمت  پتدر  ،فتالن چوپتان  و  از فالن قبیله :تآن طفل به قدرت اله  به سخن آمد و گف

اه از متادر  گت  سوگند خورد کته هتی    پس از آن جري  از مرگ نجات پیدا کرد و .است
 1.خود جدا نشود و او را خدمت کند

فقرهدومدعا

 :وَ جَنِّبْنِّي فِيهِ مِنْ سَخَطِکَ وَ نَقِمَاتِکَ

 و از خشم وغضبت دور ساز

موجباتخشموغضبخداوند

بايتد متواردی را کته موجتب خشتم      ، خشم و غضب خداونداز  ماندن دوربرای 
  .بشناسیم، دوش می خداوند

  :دارد ه میعرض ر دعای کمیلد  حضرت علی 

ّيا رَبِ وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفّي عَنْ قَليل مِنْ بَالءِ الّدُنْيا وَعُقُوباتِها وَما ّيَجْري فيها » 
قَّصيرٌ ، ّيَسيرٌ بَقاؤُهُ، عَلى اَنَ ذلِکَ بَالءٌ وَمَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكّْثُهُ، مِنَ الْمَكارِهِ عَلى اَهْلِها

حْتِمالّي لِّبَالءِ االْخِرَةِ وَجَليلِ وُقُوعِ الْمَكارِهِ فيها وَهُوَ بَالءٌ تَطُولُ مُّدَتُهُ فَكَيْفَ ا
خّداّيا تو ناتوانّي مرا در برابر انّدكّي از بالي دنيا و  :«مُّدَتُهُ وَّيَّدُومُ مَقامُهُ

 .دانّي مّيجرّيان دارد  از مكروهات بر اهل دنيا، هاّيش و آنچه در آن گرفتاري
بالي ناپسنّدي است كه درنگ آن كم و ناچيز و دوام آن با اّينكه بالي دنيا 

                                                 
 .42 ص  یكصد موضوع، پانصد داستان؛؛  ۸4۸؛ ص پندهای جاوید.  
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پس چگونه است تحمل و باور من در بالي  .انّدك و زمانش كوتاه است
آخرت و بزرگّي واقعيّات مكروهه وآنكه بالّيّي است كه مّدتش طوالنّي و 

 ؟!پاّيّدارّيش هميشگّي بوده

 :یمعلینگاهکنموالبه

آتتش  ياد با آن همه بزرگی از  علیبینیم  می ،کنیم که نگاه می به موال علی
پس قیامت چه روز بزرگی است که علی با آن عظمتتش و بتا    ؛شدند می جهنم بیهوش
 خدايا فردا چه کنم؟: گويد می آن علوّش

اين بدن ضتعیف کجتا و    .های خداوند را نداريم ما تاب و تحمل غضب و انتقام
  !های خداوند کجا انتقام

هتای او نیتز بتزرگ و     انتقتام ، وسی  و بزرگ استگونه که رحمت خداوند  همان
 .وای بر احوال اوست، اگر کسی مغضوب الهی واق  شد .غضب او شديد است

فقرهسومدعا

 :وَ وَفِقْنِّي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آّيَاتِکَ

  گردان مبرای قرائت قرآنت موفق و

  جايگاهقرآن

اي  1:«أَّيْتَهُ خاشِعاً مُتَّصَّدِعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَهِجَّبَلٍ لَرَ  لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى»
كردي كه كوه از  مشاهّده مّي ،كردّيم رسول اگر ما اّين قرآن را بر كوه نازل مّي

 .تگش متالشّي مّيترس خّدا خاشع و ذليل و 

ماه  .کند بسیار ضرر می ،شود میکسی که در ماه رمضان موفق به يك ختم قرآن ن
تالوت قترآن   بايد، شودخواهد زنگار دلش پاک ب می اگر کسی .ماه قرآن است ،رمضان

 .سحر به ويژه زمان، داشته باشد

                                                 
 . 1: حشر.  
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:نآحققر
، شود که مستلمانان نستبت بته کتتاب الهت  قترآن       میاز آيات و روايات استفاده 

 :م هستندداراى سه وظیفه مه
  .عمل به قرآن .3 ؛فهم قرآن .2؛ قرائت قرآن .1

  :فرمايد خداوند می

الَّذِّينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ّيَتْلُونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ أُولئِکَ ّيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ ّيَكْفُرْ بِهِ »
آن را  اّيم، كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده  :«فَأُولئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

خواننّد؛ آناننّد كه  طورى كه شاّيسته آن است با تّدبر و به قّصّد عمل كردن مى
 .ورزنّد، آناننّد كه زّيانكارنّد آورنّد و كسانى كه به آن كفر مّي به آن اّيمان مى

 :العاده خواهد رسید کننده قرآن به چهار بهره فوق تالوت
 .موت ات ب حی . 4 ؛جهل علم ب  . 3 ؛فقر غناى ب  . 2 ؛تذل ت ب عز .1

:تكانیقلبخانه

 هتا  ، حسدها و ساير ناپاکیها ، گناهان، کینهها در گذر زندگی، گرد و غبار آلودگی
گاه نیاز  گردد و آن افکند و مان  عبور نور حقیقت از آئینه دل می یبر قلب انسان سايه م

 . داريمتکانی  يك خانه به
  :ره شده استاشا تکانی قلب خانه برای در روايات به چند طريق

  2:در سحر قرآن تالوت. 1

طور که آهن زنگار  همان ؛گیرد ها زنگار می همانا اين دل :فرمود رسول خدا
 3.ستا خواندن قرآنه ها ب گیرد و همانا جالی دل می

 استغفار .2
 4.نو کمك به ايتام داشت یدندست بر سر يتیم کش .3

                                                 
 . 1 : بقره.  
 . 6 ص  ، ج  ؛ترجمه رضایی؛ ارشاد القلوب .1
 .همان. ۸

 ؛ 6 1ص ؛ ترجمه احمد جنتی ؛نصایح اهلل مشكینی؛ آیت .4

http://www.malakbanoo.ir/?p=271
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:قرآننوردارد
مرد نابینايی بود کته  ، در زمان جوانی ما: مودنداهلل العظمی بهجت فر حضرت آيت

داد و انگشت خود را کنتار   می نشان ،خواستند می را کهای  هکرد و هر آي می قرآن را باز
فتالن آيته   : گفتتم  ؛روزی خواستم با او شوخی کترده باشتم   .داد می آيه مورد نظر قرار

طتور   نته ايتن  : تمگفت  .کجاست؟ قرآن را باز کرد و انگشت خود را روی آيته گذاشتت  
 1 !بینی؟ نمی و مگر کوری: به من گفت .اينجا آيه ديگری است، نیست

:شكايتقرآندرقیامت

 :  است  شده  روايت اکرم  رسول  از حضرت

: ّيَقُولُ الْمُّصْحَفُ .الْمُّصْحَفُ وَالْمَسْجّدُ وَالعِتْرَةُ: مَةِ ثَلَاثَةُ ّيَشْكُونَاّيَجّيءُ ّيَوْمَ الْقِيَ»
وَ تَقُولُ  وَ ضَيَعُونِّي  ّيَا رَبِ عَطُلُونِّي: وَ ّيَقُولُ الْمَسْجِّدُ  وَ مَزَقُونِّي  حَرَقُونِّي ّيَا رَبِ

الْخُّصُومَةِ، فَيَقُولُ   الْعِتْرَةُ ّيَا رَبِ قَتُلوُنَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَدُونَا فَأَجّْثُو لِلرُكّْبَتَينِ فِّي
  به  شكاّيت  گروه  سه  در روز قيامت :«بِذَلِکَ مِنْکَ  لَّيأَنَا أَوْ:  اللَهَ عَزَوَجَلَ لِّي

  اي: گوّيّد مّي  قرآن . و مسجّد و عترت  قرآن: آورنّد مّي  خّداونّد متعال  پيشگاه
پروردگار   اي: گوّيّد مسجّد مّي. كردنّد  پاره  مرا سوزانّدنّد و پاره!  پروردگار من

 پيامّبر  عترت .كردنّد  گذاردنّد و حق مرا ضاّيع  عمل  و بّدون  مرا معطل  من
  و فراري  نموده  ما را كشتنّد و دور كردنّد و متفرق !بار پروردگارا: گوّيّد مّي

  دو زانوي  به  و دادخواهّي  خّصومت  در دعواي ،پروردگار  و در مقابل دادنّد
از   دارم  اولوّيت  خودم  من: گوّيّد مّي  من  خّداونّد عزوجل به  پس ؛نشينم خود مّي

 .نآنا  به  نسّبت  و دادخواهّي  تخّصوم هدربار ،شما

فقرهچهارمدعا

 :رَحْمَتِکَ ّيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينبِ

 .مترين مهربانان عال ای مهربان، به حق رحمتت 

                                                 
 .اهلل مجتهدی تهرانی ت آیتبه نقل از حضر . 

 .۸2  ص ،   ج  ؛هالشّیع  وسائل. 1



    /  دعای روز دوم 22  

وندجلبنظرخداچگونگی

  :بِرَجُلٍ ّيَقُولُ مَرَ رَسُولُ اللَهِ :در روايتی آمده است

 1 .هُ سَلْ فَقَّدْ نَظَرَ اللَهُ إِلَيْکفَقَالَ لَ.ّيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ     

حضرت بته او  . يا ارحم الراحمین :گفت یبه مردی برخورد کردند که م مبراپی
نظترش را بته تتو     ونتد ، خدايت را بکتن ديگر بتس استت، تقاضتا    :فرمودند
يَتتا رَرَحَتتمَ  خواستتتی نظتتر ختتدا را جلتتب کنتتی، بتتا ايتتن  تتتو متتی .انتتداخت
 .بخواهحاال حاجتت را از او ، ب شديت نظرش جلها الرَاحِمِینَ

 :فرمود مبر اکرماآمده است که پی یدر روايت ديگر

لَهُ المَلَکُ إنَ أَرْحَمَ قال ّيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينٍ،  إنَ لِلَهِ تعالى مَلَكاً مُوَكَالً بِمَنْ ّيَقُولُ» 
بر كسّي كرده  اي را موكّل شتهخّداونّد فر  2:«فَاسْأَلْ، الرَاحِمِينَ قَّدْ أَقّْبَلَ عَلَيْکَ

، وقتّي كه شخّصّي سه مرتّبه اّين نام را بّبرد، ّيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينٍ :است كه بگوّيّد
 .هپس از او بخوا، أرحمُ الراحمين به تو رو آورد: گوّيّد فرشته به او مّي

:مهربانیبهبندگان،خوشحالیخدادلیل

رود  سی که به سراغ او میکه خوشحالی خدا برای کال مطرح است اين سؤ حال
کند که بیايیتد و توبته    قدر اصرار می چرا خدا اين ؟برای چیست، واهد توبه کندخ و می
 بگويید؟  «يا ررحم الراحمین»اول ، ها کردن درخواستچرا تأکید شده در ! کنید

از مهربتانی متادر بته     ،مهربانی خداوند نسبت به بندگانش :آمده استدر روايات 
مرسل الهتی کته    سراغ جريانی در ارتباط با يکی از انبیاء  در ابتدا .ر استفرزندش بیشت

 .میده عد مسئله را تطبیق میم و بيرو صاحب شريعت است می

و همتواره در   و پستر عمتوى آن جنتاب بتود     موست    قارون مردى از قتوم 
، داشتت هم او ثروت زيادی  .آورى نمود تا آنکه علم بسیارى جم  جستجوى علم بود

 .کردند ای که چندين جوان نیرومند کلیدهای خزانه او را حمل می اندازه به
                                                 

 .6 1ص ، 5ج  ؛مستدرک الوسائل.  
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خداى تعال  به من دستتور داده کته از بنتدگانش زکتات     : به او فرمود موس 
او  .رون از اطاعتت ايتن دستتور سترباز زد    قتا  .تو هم بايد زکات مالت را بده ، بگیرم
چرا زکات متالم را بته    ؛نیستم و کمتر از موسی من هم به تورات آگاهی دارم: گفت می

اول دم از نمتاز  ، خواهد مال مردم را بخورد می موس  :و به مردم گفت ؟او بپردازم
آيتا بتاز او را   ، همه را اطاعتت کرديتد   ،دستورهاي  ديگر داد، شما اطاعتش کرديد، زد

يتن کتار   خواهیم به ا نه ما نم : مردم گفتند ؟دهید کنید و اموالتان را به او م  میاطاعت 
من نظرم اين است که بته ستراغ يکت  از     :اى داريم؟ گفت ول  چه چاره ؛تن در دهیم

و بته ستر وقتت موست       وقت  آمد او را تحريك کنیم .بفرستم اسرائیل بن بدکاره زنان 
نتزد آن زن   را شخص  .نددم اين نظريه را پسنديدمر .متهم کند به زنا بفرستیم که او را

  :فرستادند و بدو گفتند
، دهتیم  هر چه بخواه  به تو م  ،اگر شهادت ده  که موس  با تو زنا کرده است

 .زن پذيرفت

و آنتان را   اسرائیل جم  شوند دستور بده بن  :و گفت، آمد قارون نزد موس 

و  استرائیل را جمت  کترد    و بن  قبول کرد موس  .آگاه کن ،به آنچه خدايت فرموده
تتان برستانم کته پروردگتارم چته       تتا بته اطتالع   ام  شما را جم  کترده : به ايشان فرمود
  چه دستور داده؟: اسرائیل گفتند بن ، دستورات  داده
و چیتزى را شتريك    مرا دستور داده تا به شما بگويم تنها خدا را بپرستید: فرمود

و اينکته اگتر کست  زنتا     : تا آنکه فرمود، و چه و چه کنید و صله رحم کنید گیريدناو 
 .نیدک سنگسارش ،که زن داشته باشددر صورت   ،کرد

بايتد   ،بلته اگتر ختودم نیتز زنتا کتنم       :؟ فرمتود هر چند که خودت باش : گفتند 
 .و بايد سنگسار شوى اى خوب تو زنا کرده: گفتند .سنگسار شوم

 ؟ام من زنا کرده: با تعجب پرسید موس  
 :پرستیدند  ،چتون آمتد   .اطرافیان قارون فرستادند نزد آن زن که بیا و شهادت بده

 !تو را به ختدا ستوگند   :سیداز او پر ؟ موس  ده  چه شهادت م  درباره موس 
ايتن   :(گتويم  راستتش را مت   )دهت    چون مرا به خدا سوگند م  :زن گفت .راست بگو

مردم مرا خواستند و مزدى برايم مقرر کردند تا در برابرش من تو را متهم به زنتاى بتا   
دهتم   و نیز شهادت مت   م تو از اين تهمت برى هست ده شهادت م  نونو اک خود کنم
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 !خدايا: به خدا گفت و موس  با چشم گريان به سجده افتاد! بر اينکه تو رسول خداي 
خدا هتم   .انتقام من را از قارون بگیر و من را بر او مسلط کن، اگر من پیغمبر تو هستم

دادم که فرمان تو را وحی کرد که من زمین را در اختیار تو قرار  به حضرت موسی
 !انجام بدهخواهی  تو هر کاری می .فرمانبردار تو است، هر فرمانی به زمین بدهی .ببرد

فرمتان داد کته او را    ،به زمینی که قارون روی آن ايستاده بود حضرت موسی
قتارون بته    .يك مرتبه زمین باز شد و قارون تا زانوهايش در زمتین فترو رفتت    .ببلعد

  .ببخش و را عفو کنم: کرد و گفترو  حضرت موسی

حضرت برای بار دوم به زمین امر کترد   .او را نبخشید حضرت موسی

رو کترد   دوباره قارون به حضرت موسی .و او تا کمرش در زمین فرو رفت
 .خشمب نمی: گفت .مبد کرد نم، را ببخشم: و گفت

تتا   قتارون ! دامر کرد به زمتین کته او را بِبَلعت    حضرت موسی بار سوم

تو ؛ مبد کرد نم: گفت بار سوم به حضرت موسی .گردن در زمین فرو رفت
حضرت او را نبخشید و برای بار چهارم به زمین امر کرد و قتارون   .را عفو کنم

 .از بین رفت
! يا موسی ،به موسی وحی آمد :خداوند به موسی چه فرمود م ببینیمدقت کنیحاال 

چند بار از تو طلب عفو کرد و  .خالق او نبودی تو چوننی چرا او را نبخشیدی؟ دا می

من او را و به من رو کرده بود، اگر يك دفعه به من گفته بود ! تو او را نبخشیدی

 1.بخشیدم می
 نَمی از دريای مهر خداوندی است ،مهر مادری

به وجتود  ، مهر و محبت مخلوق و معلول :واهم بگويمخ حاال سِرّش را می
فرزندش دلبستگی  نید او بهبی اينکه در مورد مادر می .تاسخالق و علت آمیخته 
در صتورت  ی بختورد و  ا هاش صتدم  نیست به بچهگاه حاضر  شديد دارد و هی 
 يعنی مقداری ؛به همین دلیل است، جانش را هم فدای او کند لزوم حاضر است،
ل را تحمتواند سختی او  نمی بنابراين ؛او و فرزندش وجود دارد رابطه علیت بین

                                                 
 .15۸، ص ۸ ج بحار االنوار؛ ؛ 11 ، ص 5؛ ج های شنیدنی حكایت.  
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طور طبیعی از مادر متولد شده باشد و مادر هم مشتکل   البته فرزندی که به .کند
 .روانی نداشته باشد

اگر او بته متن رو   : گويد به موسی می وندخدا !!که از قارون بدتر نیستم ام
انتد وقتتی    د فهمیتدم کته چترا ائمته بته متا گفتته       بع .گذشتم از او می ،کرده بود

  :بگورا اوّل اين صفت ، عا کنیخواهی سراغ خدا بروی و د می
 «!ای مهربانترين مهربانان؛ يا ررحم الراحمین»
 .تو که يك چنین مِهری به مخلوق داری! رسد که کسی به مِهر تو نمی 

 آن رفتار کجا و مِهر اهل بیت کجا؟


