
 

 

 

 دعای روز بیست و سوم   

وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيّمهِ  اّللَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ اّلذُنُو ِ وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ اّلْعُيُو ِ 
 :بِتَقْوَي اّلْقُلُو ِ ّيَا مُقِيلَ عَّثَرَاتِ اّلْمُذْنِبِين

    پاك سازای خدا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب و نقص 
هاای   ای پذیرناده عاذر لغازش    .های اهل تقوی آزمایش کن دلم را با رتبه دل و

 .گنهکاران

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای فاااار  هااامّ و کاااروب  
 

 خااالق اشااجار و اثمااار و حبااوب   
 

 شستشاااو فرماااا در ایااان مااااه کاااریم 
 

          ایاان حقیاار پاار خطااا را از ذنااوب   
 

 کااان مطهااار ز آب عفاااو و رحمتااات 
 

 نچااه باشااد در وجااودم از عیااوب آ 
 

 عیااب ماان یااا رب بااود از حااد فاازون  
 

   مثل من کس نی ز مشرق تا غاروب  
 

 نیساات اناادر خطااه غباارا چااو ماان     
 

 در شقاوت از شامال و هام جناوب    
 

 نقااص ماان بیاارون ز تعااداد و شاامار   
 

 عیب من روشن تار از جانس اروپ   
 

 امتحااان فرمااا در ایاان مااه قلااب ماان   
 

 قلااوببااا افاضاااتت بااه تقااوای     
 

 کاه باشاد در جهاان    خوش باه حاال آن  
 

 صاااحب تقااوا و فاااري از خطااوب  
 

 چشاام پااوش از لغاازش ماان، ایاان بااود 
 

 خواهش عباد باد از ماوالی خاوب     
 

 یاااااا مقیااااال عثااااارات الماااااذنبین
 

 بگذر از تادیب سوط و ضرب چاوب  
 

 شستو از گناهان: فقره اول

 :اّللَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ اّلذُنُو ِ
  .شستشو فرمادر این روز مرا از گناهان ای خدا 

و باید خودمان را بارای   ممیهمان سفره پر برکت الهی هستی ما در ماه مبارك رمضان
از خداوناد   ؛ بناابراین تا باا دلای پااك باه ایان میهماانی بارویم       کنیم این ضیافت آماده 

هماانی اساتفاده   خواهیم ما را از گناهان شستشو بده و لیاقت آن را بدهد که از این می می
 . کنیم
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گناه در لغت به معنای بزه، جرم، خطا و نافرمانی است که در زبان عربی باه ذناب و   
کند و بلکه جامع همه  اثم و معصیت تعبیر شده است و معنایی که بر همه آنها صدق می

معانی است، همان نافرمانی وانجام عمل برخالف قانون و سرپیچی از قانون اسات و یاا   
 توان گفت در واقع می .مرتکب کاری نامشروع و خالف شرع گردد ،نسان مکلفاینکه ا

آوردن به آنچه از انجام آن در  گناه عبارت است از خرو  از طاعت خدای متعال و روی
ایم و کسی که از طاعت خدا و رسول سر باز زند و باه نافرماانی    شرع مقدس نهی شده

ها ترسیم فرموده، تجاوز کند، گناهکاار   انسان آنان ب ردازد و از حدودی که خداوند برای
این معنا در قارآن کاریم    .گردد کننده می بار و خوار شناخته شده و مستوجب عذابی ذلّت

 : فرماید به آن اشاره شده و می
 4.«ا م مُهِينٌمَنْ ّيَعْصِ اهللَ وَ رَسُوّلَهُ وَ ّيَتَعَّدَ حُّدُودَهُ ّيُّدْخِلُهُ نَاراً خَاّلِّداً فِيهَا وَ ّلَهُ عَذَ وَ»

ایجااد تااریکی و     شود، در دل و جان آدمی ها و گناهانی که از انسان صادر می زشتی
ماناد کاه اگار در     زیرا وجود انسان مانند حریری لطیاف و سافید مای    ؛نماید ظلمت می

شود و اگر با اولین نکته سیاهی که بار   معرض گرد و خاك و کثافات قرار گیرد، تیره می
کند و کم کم بر این  شستشو داده نشود، تیرگی در پارچه نفوذ پیدا می آن پارچه نشست
گردد، تا زمانی کاه دیگار جاای سافیدی در آن حریار لطیاف یافات         سیاهی افزوده می

گاذارد، بار حساب صافات و      اثر مای   هایی که بر وجود آدمی گناهان و تیرگی .شود نمی
د و در سادد زدودن آنهاا و   باشاد، بایاد آنهاا را بشناسا     خصوصیات انساان متغیار مای   

 2.شستشوی دل از آن کثافات و گناهان برآید
دساته اول گناهاان کبیاره و     :شوند بندی گناهان به دو بخش تقسیم می تقسیمیک در 

ه دسته دوم گناهان صغیره و اگر انسان از انجام گناهان بزرگ اجتناب کناد، غیار آنهاا با    
 . شود واسطه فضل الهی بخشیده می

ای  چنانچه از گناهان کبیره 0:«تَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِر عَنْكُمْ سَيِئَاتِكُمإنْ تَجْ»
 .گذریم ایم، دوری گزینید، ما از گناهان دیگر شما می که شما را از آن نهی کرده

بنا بر قول مشهور آن دسته از گناهان که خداوند تبارك و تعالی به آنها وعده عذاب  
ناگفته نماند که اصرار بر گناهاان صاغیره نیاز گنااه     . شوند گناهان کبیره خوانده می ،دهدا

پس انسان باید تالش کند که حتی بر گناهان صغیره اصرار ناورزد و  . کبیره شمرده است
 . انجام آنها برای او عادت نشود

                                              
 .7  :نساء.  
 .۸۸ ، ص 1ج  ؛اصول كافی. 1
 . ۸ :نساء. ۸
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در خاود  باه گناهاان    بایاد ؛ اَّللَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِّمنَ اّلّمذُنُو ِ  کند  کسی که طلب می
پیشگاه خداوند متعال اعتراف کرده و با ندبه و دعا به پیشگاه ذات باری تعالی محبت او 

اش فراهم آمده و امید داشاته باشاد کاه     را به خود جلب نماید تا موجبات پذیرش توبه
  .پذیر، تائبین را دوست دارد خداوند توبه

 شدن از گناه های پاك راه

 اقرار بر گناه. 1

  البته در دستورات اسالمی .باشد شدن از گناه اقرار بر آن گناه می های پاك یکی از راه
دهاد   داند و به هی  کسی اجازه نمی اقرار به گناه را فقط در محضر باری تعالی جایز می

  4.که برای کسی گناه خود را بیان کند

عَبّْدم مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ وَ مَا خَرَ َ عَبّْدم مِنْ  ّيَقُولُ إِنَهُ وَ اّللَهِ مَا خَرَ َ ابَا عَبّْدِ اّللَهِ»
ّلَا بِإِقْرَارٍا همانا به خدا قسم بنده از گناه، باا اصارار بار گنااه     :  امام صادق  2:«ذَنْبٍ إِ

 .شود مگر با اقرار بر گناه بنده از گناه خار  نمی شود و خار  نمی

أَنَهُ قَالَ اّلْمُقِرُ بِذَنْبِهِ كَمَنْ ّلَا ذَنْبَ ّلَّمهُ   عَنِ اّلْعَاّلِمِاّلشَيْخُ اّلْمُفِيّدُ فِي اّلْإِخْتِّصَاصِ، »
وَ ّيُقِرُ ّلِلَهِ بِذَنْبِهِ وَ ّيَسْأَّلُهُ اّلتَوْبَّمَِ وَ فِّمي   [  وَ إِذَا كَانَ اّلرَجُلُ فِي جَوْ ِ اّللَيْلِ فِي صَلَاتِهِ]

ّلَيْهِ فَاّللَهُ ّيَغْفِرُ  0:«ّلَهُ إِنْ شَاءَ عَهّْدِهِ أَنْ ّلَا ّيَرْجِعَ إِ

و وقتی کاه مارد در   ].کننده به گناه مثل کسی است گناهی بر اونیست اقرار:  امام 
باه   طلاب توباه کناد و    و اقرار کند برای خدا به گناهش و [دل شب و در نمازش باشد

  .هر قدر که بخواهد! بخشد را می پس خداوند او ؛گناهش بر نگردد

 ه و استغفارتوب. 2

و آن هم بازگشتی کاه دیگار    و استغفار از گناهشدن از گناه توبه  های پاك یکی از راه
رساند که مساوی با کسی است که دیگر گناه نکرده  انسان را به جایی می ،به آن برنگردد

 . باشد مصداق شستن گناه، توبه می .است

 : فرماید می امام باقر 
از گناه، مانند کسى اسات کاه گنااه      کننده توبه 1:«هُاّلتَائِبُ مِنَ اّلذَنْبِ كَمَنْ ّلَا ذَنْبَ ّلَ»
 .ندارد

                                              
 .سایت راسخون.  
 .717، ص 1ج ؛ كافی. 1
 .7  ، ص 1 ج ؛الوسائل مستدرک. ۸
 .۷5 ص  ، ج ارشاد القلوب الی الصواب؛ .  7
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مَنِ اسْتَغْفَرَ اّللَهَ بَعّْدَ صَلَاةِ اّلْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَةً غَفَرَ اّللَهُ ّلَهُ وَ »: فرماید می امام باقر 
ّثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَّلْفَ ذَنْبٍ ّلَوْ عَمِلَ ذَّلِکَ اّلْيَوْمَ أَكّْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَّلْفَ ذَنْبٍ وَ مَنْ عَمِلَ أَكْ

که بعاد از نمااز صابح هفتااد مرتباه اسانغفار کناد، خداوناد او را          کسی 4:«فَلَا خَيْرَ فِيهِ
روز  کسای کاه در   و .بخشد اگر چه عمل آن روز او بیشتر از هفتاد هزار گنااه باشاد   می

 . باشد یآن روز برای او نم خیری در ،اکثر از هفتاد هزار گناه باشد عمل او

خداوناد عزوجال بعاد از     زکسی که طلب استغفار کناد ا » :فرمودند امام صادق 
پاس اگار بارای او     ؛بخشاد  خداوند در آن روز هفتصد گناه مای  ،نماز عصر هفتاد مرتبه

بارای ماادرش    ،نباشاد [ گنااه ]اگار بارای پادرش    بخشد و برای پدرش می ،نباشد [گناه]
اگار بارای    بخشاد و  پس بارای بارادرش مای    ،رشبرای ماد ،اگرنبوده باشد بخشد و می

... برای نزدیک باه او  ،اگر برای خواهر هم گناهی نبود برای خواهرش و ،برادرش نباشد
».2 

 حقيقيو استغفارتوبه 

 : چنین فرمود ،به مردی که در حضور آن حضرت استغفار کرد امام علی
اّلْإِسْتِغْفَارَ دَرَجَُِ اّلْعِلِيِنَ وَ هُوَ أِسمم وَاقِعم عَلَي  نَاِ ََكَلَتْکَ اُمُکَ أَتَّدْرِي مَا اّلْإِستِغْفَار»

 :«سِتَِِ مَعَانٍ
استغفار درجه شاریفان بلندمرتباه    دانی استغفار چیست؟ مادرت برایت بگرید، آیا می

 .شود است که بر شش معنی اطالق می  است و اسمی
 ؛ذشتهپشیمانی از گ: اّلنَّدَمُ عَلي مَا مَضَي: اوَّلُهَا
ّلْعَزْمُ عَلَي تَرکِ اّلْعَوْدِ إّلَيهِ أبَّداً: وَاّلّثَانِي  ؛تصمیم بر عدم تکرار گناه برای همیشه: اَ
: اَنْ تؤدِي إّلَي اّلْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَي تُلْقَي اهللَ أمْلَسَ ّلَيْسَ عَلَيْکَ تَبَعٌَِ: وَاّلّثَاّلِ 

 ؛دا حقی بر تو نباشدمالقات با خ مپرداخت حقوق مردم تا به هنگا
ضای  یآوردن فرا به جا: اَنْ تَعَمَّد إّلَي كُلِ فَرِّيضٍَِ عَلَيْکَ ضَيَعْتَهَا تُودَيِ حَقَهَا: وَاّلرَابِع

 ؛ای که درست به جا نیاورده
حَتَي ّيَلّْصِقَ اَنْ تَعَمَّدَ إّلَي اّلْلَحْمِ اّلَذِي نَبِتَ عَلَي اّلسُحْتِ فَتَذِّيبَهُ بِاّلْاَحْزَانِ : وَاّلْخَامِس

کاردن گوشاتی کاه از حارام بار بادنت        ذوب :اّلْجِلّْدَ بِاّلْعََْمِ وَ ّيَنْشَاءَ بَيْنَهُمَا ّلَحِمم جَّدِّيّدم
 ؛روئیده به وسیله حزن و اندوه تا پوست به استخوانت بچسبد

                                              
  .7۷5، ص7  ج ؛الشیعة وسائل.   
  .155 ص ؛صدوق  أمالی.  1
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يِِ فَعِنّْدَ ذَّلِکَ تَقُولُ اَنْ تَذِّيقَ اّلْجِسْمَ أّلَيمَ اّلطَاعََِ كَمَا أذَقْتَهُ حَلَاوَةَ اّلْمَعّْصِ: وَاّلسَادِس
گوناه کاه لاذت معصایت را      همان ؛چشاندن رنج و زحمت عبادت به جسم: أَسْتَغْفِرُ اهللَ

 .اهلل گاه بگو استغفر پس از آنکه همه این مراحل را طی کردی، آن .چشیده است

 اقامه نمازهای واجب. 3

 . موثر باشد تواند در بخشش گناه هایی است که می یکی از راهاقامه نماز 
ّيِّئاتِ... أَقِمِ اّلّصَّالةَ » ّ اّلْحَسَناتِ ّيُذْهِبْنَ اّلسَ  ،هاا  چرا که خوبی ؛نماز را اقامه کن 4:« إِنَ
 .برد ها را از بین می بدی

 :نقل شده است در روایتى از پیامبر
گانه به نهر آبى تشبیه شده است که روزانه پنج باار انساان خاود را در آن     نماز پنج»
  2.«دهد ستشو مینهر ش

 نماز شب.4

یعنای غیار از    ؛باشاد  عبادت فرد مؤمن درشب می های گناه، نماز و کننده یکی از پاك
 .باشد دادن گناه مؤمن می ثوابی که نماز شب دارد، یکی از آثارش شستشو

 :فرمودند امام صادق  
نمااز ماؤمن در شاب     0:«بِاّلنَهَّمار  صَلَاةُ اّلْمُؤْمِنِ بِاّللَيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنّْمبٍ » 

 .برد گناهانی که در روز انجام داده است را از بین می

 داری  زنده شب. 5

إِنَ اّلْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ ّلَيْلَهُ َُمَ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ ّلَمْ ّيُكْتَّمبْ  » :قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
وَ ّلَمْ ّيَتَكَلَمْ بِكَلِمَِِ خَيْرٍ إِّلَّما  )ةً إِّلَا كَتَبَ اّللَهُ ّلَهُ بِهَا حَسَنًَِ وَ ّلَمْ ّيَخْطُ خُطْوَ   عَلَيْهِ ذَنْبم 

وَ إِنْ مَاتَ فِي نَهَارِهِ صُعِّدَ بِرُوحِهِ إِّلَى عِلِيِينَ وَ إِنْ عَاشَ حَتَى ّيُفْطِرَ ( كَتَبَ ّلَهُ بِهَا حَسَنًَِ
 به درستی که مومن وقتی شب را بیدار باشاد و :  باقر  امام 1:«كَتَبَهُ اّللَهُ مِنَ اّلْأَوَابِينَ

 را  قادمی  شود و صبح کند در حالی که آن روز را روزه بدارد، برای او گناهی نوشته نمی
گوید مگر اینکه  کلمه خیری نمی].شود ای نوشته می دارد مگر اینکه برای او حسنه بر نمی

                                              
 .7   :هود.  
 .175ص ،۷7 ج ؛بحاراالنوار. 1
 .177، ص ۸ ج ؛كافی. ۸
  .757، ص 5 ج  ؛الشیعة وسائل . 7
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روح او باه علیاین بااال بارده      ،ز بمیرددر آن رو اگر و [شود ای نوشته می برای او حسنه
 .نویسد خداوند او را از توابین می ،اگر بماند تا اینکه افطار نماید شود و می

 قرآنقرائت . 6

 شدن گناه  در پاك سوره قدرفضیلت 

مثال   ،را باا صادای بلناد بخواناد     ساوره قادر  کسای کاه   »: دفرمایا  می  رامام باق
باشاد کاه    مثال کسای مای    ،ی که در خفا بخواناد باشد و کس زدن در راه خدا می شمشیر

هزار گنااه   برای او ،خونش را در راه خدا داده است و اگر بخواند این سوره را ده مرتبه
 4.«دشو از گناهانش بخشیده می

 رذك .7

، اهلل ال اّلّمه اال  :کسی که هنگام خواب صاد مرتباه بگویاد   » :فرمودند امام صادق 
مثال   ؛صد مرتبه اساتغفار کناد   که کسی کند و ای بنا می بهشت برای او خانه در وندخدا

مثال ریخاتن بارگ درخات و صابح       ؛ریزد می شاینکه شب را بیدار بوده و همه گناهان
 2.«کند در حالی گناهی بر او نیست می

 دعا. 8

 ،هر کاس ایان کلماات را در هار روز ده مرتباه بگویاد      »: فرماید می نبی اکرم 
از بدی مرگ و از تنگی قبار   او را بخشد و کبیره از او می خداوند متعال چهل هزار گناه

ترین آن مارگ   راحت باشد و حساب و اهوال قیامت که صد هول می و از روز قیامت و
 کناد  لشکریانش و دینش را ادا می دارد از شر ابلیس و دهد و نگه می نجات می ،باشد می
این کلمات برای  دهد و ش میهای او را گشای کند و سختی طرف می و غمش را بر همّ و

 :هر هولی شمرده شده است
 ّلَا إِّلَهَ إِّلَا اّللَهُ وَ ّلِكُلِ هَمو وَ غَمو مَا شَاءَ اّللَهُ وَ ّلِكُلِ نِعْمٍَِ اّلْحَمّْدُ ّلِلَّمهِ وَ ّلِكُّملِ رَخَّماءٍ   

تَغْفِرُ اّللَهَ وَ ّلِكُلِ مُّصِيبٍَِ إِنَا ّلِلَّمهِ  اّلشُكْرُ ّلِلَهِ وَ ّلِكُلِ أُعْجُوبَِِ سُبْحَانَ اّللَهِ وَ ّلِكُلِ ذَنْبٍ أَسْ
ّلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ ّلِكُلِ ضِيقٍ حَسْبِيَ اّللَهُ وَ ّلِكُلِ قَضَاءٍ وَ قَّدَرٍ تَوَكَلْتُ عَلَّمى اّللَّمهِ وَ    وَ إِنَا إِ

وَ ّلَّما قُّموَةَ إِّلَّما بِاّللَّمهِ اّلْعَلِّميِ       ّلِكُلِ عَّدُوو اعْتَّصَمْتُ بِاّللَهِ وَ ّلِكُلِ طَاعٍَِ وَ مَعّْصِيٍَِ ّلَا حَوْلَ
 0.«اّلْعََِيمِ

                                              
  . 71، ص 1ج ؛ كافی.   
  .۸5 ، ص ۷7ج  ؛حاراألنوارب.  1
  .۸۸3، ص 5ج  ؛الوسائل مستدرک.  ۸
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 حج وعمره . 9

ُِ َو اّْلعُْمّمرَُة كََفّمارٌَة ّلُِكّمِل ذَْنّمٍب       »: فرمود رسول خدا  ُِ ََوَابَُهّما اّْلجََنّم حاج   4:«اّلَْحَجّم
 .باشد عمره کفاره برای هر گناه می باشد و ثوابش بهشت می [واجب]

  زیارت امام حسین . 11

شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ تَلْقَى اّللَهَ وَ ّلَا ذَنْبَ عَلَيْکَ فَّمزُرِ   ّيَا ابْنَ» :فرمودند مام رضا ا

 اّلْحُسَيْنَ ّيَا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ تَسْكُنَ اّلْغُرَ َ اّلْمَبْنِيََِ فِّمي اّلْجَنَّمِِ مَّمعَ اّلنَبِّميِ    
شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ ّيَكُونَ ّلَکَ مِّمنَ اّلّثَّموَا ِ مِّثّْملُ مَّما ّلِمَّمنِ       فَاّلْعَنْ قَتَلََِ اّلْحُسَيْنِ ّيَا ابْنَ

 2:«فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَهُمْ ّيَا ّلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُو َ فَوْ اً عََِيمّماً  اسْتُشْهِّدَ مَعَ اّلْحُسَيْنِ
 ؛تو نباشاد  گناهی بر ،کنی میرا مالقات  خداوندوقتی  دوست داریاگر ! ای پسر شبیب 

هاای   اگار دوسات داری کاه در غرفاه    ! ای پسر شابیب   .را زیارت کن پس حسین 

اگار   لعن کن و را پس قاتلین حسین  ؛باشیساخته شده در بهشت با نبی اکرم 

پاس وقتای کاه    باشد؛  بودند برای تو مثل ثواب شهدایی که با حسین  دوست داری
 ! شدم رستگار شدنی بزرگ رستگار می بودم وای کاش با شما : بگو ،کنی میآنها را یاد 

کسی که اراده کرده در کرامت الهای در روز قیامات قارار    »: فرمودند امام صادق

تارین   باا فضایلت   ،باشاد  کننده حسین  پس زیارت ؛در شفاعت محمد  گیرد و
در زنادگی دنیاا از گنااه     هاا و  رسد و بهترین ثاواب  ها از طرف خداوند به او می کرامت

های مکاه   کوه های انبوه و اگر چه عدد گناهان او به تعداد ریگ .شود ال نمیؤل او سعم

 ستم شاده بار   مظلوم کشته شد و علی بن درستی که حسینه ب. های دریا باشد و کف
 0.«اش تشنه بودند خانواده او در حالی که او و

 بیماری و درد مؤمن. 11

بیمااری اجار دارد؟ حضارت    آیاا  : سؤال کارد  شخصی از حضرت امیرالمؤمنین
گوناه کاه بااد     بیماری عمل نیست و اجر ندارد؛ ولی همان. أجر، مالِ عمل است: فرمود

 .زداید بیماری نیز گناهان انسان را می کند،  ریزان می خزان برگ

                                              
  .15۸، ص 7 ج ؛كافی.   
  .۸ 7، ص 7 ج  ؛الشیعة وسائل.  1
  .1۸ ، ص3۷ج  ؛بحاراألنوار.  ۸
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ٌِ وَ اّلْمَرَكُ ّلِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمٌَِ وَ ّلِلْكَافِرِ تَعّْمذِّيبم وَ ّلَعْنَّم  »: فرمود امام رضا 
بیمارى برای مؤمن پاکیزگى و  4:«إِنَ اّلْمَرَكَ ّلَا ّيَزَالُ بِاّلْمُؤْمِنِ حَتَى مَا ّيَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْب

آورد و بیمارى براى ماؤمن چنادان اداماه پیادا      و براى کافر عذاب و لعنت می  رحمت
 . کند تا گناهانش همه بریزد می

اراده کارده   ای نیست کاه  بنده :فرماید یخداوند متعال م» :فرمودند پیامبر اسالم 
اینکاه   رایب. کنم به بیماری مگر اینکه جسم او را مبتال می؛ را داخل بهشت کنم باشم او

گناهی  نزد من بیایدوقتی تا ، گیرم یا اینکه مرگ را بر او سخت می و کفاره گناه او باشد
را  ده کارده باشام او  اکه ارای نیست  بنده کنم و س س او را داخل بهشت می. دبر او نباش

مگر اینکه جسم او را سالمت بدارم تا ایان در مقابال طلبای کاه دارد     ؛ داخل جهنم کنم
 ،دارم تا در مقابل طلبای کاه از مان دارد    را از سلطانش ایمن می یا اینکه او و قرار گیرد

اینکاه  یاا   و دهم تا در مقابل طلبش قرار گیرد یا اینکه رزقش را وسعت می قرار گیرد و
سا س او رادر   .نزد ما بیایدو  ما نباشد گیرم تا حسنه ای از او نزد مرگ را بر او آسان می

 2.«کنم جهنم داخل می

 مصافحه. 12

باه   0:«إِنَ اّلْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ اّلْمُؤْمِنَ تَفَرَقَا مِّمنْ غَيّْمرِ ذَنّْمبٍ   »: فرمودند امام باقر 
 .شوند بدون گناه جدا می ،صافحه کندمن دیگر مؤمن با مؤکه وقتی م درستی

 شهادت . 13

 :باشد برای شهید هفت خصلت از طرف خداوند می»: رسول خدا فرمودند
 .شود ای از خون او تمام گناهانش بخشیده می با قطره. 4
غباار چهاره او را پااك     گیرد و ن قرار مییالع سر او در دامن دو همسر او از حور. 2
 . متعلق به توست ،بینی هایی که می نعمت، خوشا به حالت :ندگوی به او می کنند و می

 . پوشانند به او لباس بهشتی می. 0
هار کادام را کاه     ؛گذارناد  در اختیار او می موران بهشتی انواع بوهای خوش را م. 1

 .کند انتخاب می ،خواست
 .بیند منزل خود را در بهشت می. 2

                                              
 .۸5۷؛ ص مكارم األخالق.   
  .777، ص 1ج  ؛كافی.  1
  . 11 ، ص1 ج  ؛الشیعة وسائل.  ۸
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 . ه سر ببرشود در بهشت دائم ب به روح او گفته می. 2
 4.«باشد نبی می این بهترین آرامش برای هر شهید و خدا وه کند ب شهید نظر می. 1

 تشیع جنازه. 14

ّلِيَائِنَا خَّمرَ َ  »: فرماید می امام رضا  ّيَا مُوسَى بْنَ سَيَارٍ مَنْ شَيَعَ جَنَا َةَ وَّلِيو مِنْ أَوْ
کسی که جنازه ولی ! سیار بن ای موسی 2:«نْبَ عَلَيْهِ اّلْخَبَرَمِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَّلَّدَتْهُ أُمُهُ ّلَا ذَ

مثل روزی که از مادر متولد گردیده که  ؛شود از گناه خار  می ،از اولیای ما را تشیع کند
 . هی  گناهی براو نیست

 و آموزش تعلیم. 15

ّيَوْمَ اّلْقِيَامَِِ أَّلْفَ قَلَائِّدَ  لًَِ وَاحِّدَةً قَلَّدَهُ اّللَهُئَمَنْ تَعَلَمَ مَسْ»: فرمودندرسول خدا 
مِنَ اّلنُورِ وَ غَفَرَ ّلَهُ أَّلْفَ ذَنْبٍ وَ بَنَى ّلَهُ مَّدِّينًَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ كَتَبَ ّلَهُ بِكُّملِ شَّمعْرَةٍ عَلَّمى    

کسی که یک مسئله را به کسی یاد دهاد، خداوناد در روز قیامات هازار      0:«جَسَّدِهِ حَجًَِ
بخشد و شهری از طاال بارای    هزار گناه از او می آویزد و ردن او میبند از نور به گ گردن

 .دنویس برای هر یک از موی بدن او یک حج برای او می کند و او بنا می

 (ماه شعبانبه ویژه )روزه . 16

شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اّللَهِ فَمَّمنْ صَّمامَ مِّمنْ شَّمهْرِي     »: قَالَ رَسُولُ اّللَهِ
ماً وَجَبَتْ ّلَهُ اّلْجَنَُِ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ّيَوْمَيْنِ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ اّلنَبِيِينَ وَ اّلّصِّمّدِّيقِينَ ّيَّموْمَ   ّيَوْ

اّلْقِيَامَِِ وَ مَنْ صَامَ اّلشَهْرَ كُلَهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَّلِکَ تَوْبًَِ ّلَهُ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ 

شعبان ماه من اسات و  : فرمودند پیامبر اسالم  1:«بِيرٍ وَ ّلَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍصَغِيرٍ أَوْ كَ
را روزه بگیرد، بهشات بار او واجاب    من پس کسی که یک روز از ماه  ؛رمضان ماه خدا

صدقیین در روز قیامت قارار   از دوستان انبیا و ،گردد و کسی که دو روز روزه بگیرد می
 بارای او  ،را باه مااه رمضاان    وصل کند آن را روزه بگیرد وکسی که همه ماه  گیرد و می

 .دهد توبه از همه گناهان از کوچک و بزرگ ولو از خون حرام قرار می

                                              
  .7 ، ص 5 ج  ؛الشیعة وسائل.   
  .137، ص 1ج  ؛الوسائل مستدرک.  1
  .۷5 ، ص  ج  ؛بحاراالنوار.  ۸
  . ۷، ص 37ج  ؛راألنواربحا.  7
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  فرستادن بر محمد و آل محمد صلوات. 17

تواند کاری کناد کاه گناهاانش پااك      کسی که نمی»: نقل شده است از امام رضا
زیارا زیااد فرساتادن صالوات      ؛لوات بفرساتد پس باید زیاد بر محمد و آل او صا  ،شود

  4.«برد گناهان را از بین می

  خلق حسن. 18

نقل  قچنانچه از امام صاد .شود شدن گناهان می نیز سبب بخشودهاخالقی  خوش
 2.«برد اخالقی مانند حرارت خورشید، گناهان را از بین می خوش» :شده است

 فراوان ةسجد. 19

حضارت   .د و عارض کارد گناهاانم زیااد شاده اسات      شخصی نزد پیامبر اسالم آما 
هاا را روی زماین    زیرا ساجده فاراوان، مانناد بااد کاه بارگ       ؛زیاد سجده کن»: فرمودند

  0.«برد گناهان را از بین می ،ریزد می

 انفاق . 21

رسای از بیچارگاان    گناهاان بازرگ و عظایم، فریااد     ۀکفاار »: فرماید می امام علی
  1.«باشد می

 :يادآوری

های دیگر پاك کرد و اینها گناهانی  توان فقط با توبه یا راه عضی از گناهان را نمیب. 4
ایام و هام باه دیگاران ظلام       هستند که با انجام آنها، هم حاق خداوناد را ضاایع کارده    

 افازون در اینگونه گناهان ... مثل غیبت، تهمت، دزدی یا آزردن پدر و مادر و  ؛ایم نموده
ای کاه ممکان    ایم را تا انادازه  ت حقی که از دیگران ضایع نمودههای قبل، الزم اس بر راه
 .جبران نماییم تا این نوع از گناهان نیز پاك شوند ،است
 ؛به روی او بااز اسات    باز هم باب توبه ،خود را شکست ۀهر چند اگر انسان توب. 2

آن گنااه   در حالی که باز ،کند کسی که از گناهانش استغفار میآمده است  اما در روایات
 2.دهد، مثل کسی است که پروردگار خویش را به مسخره گرفته است را انجام می

                                              
 .7۷ ، ص7؛ ج امالی صدوق.   
 .۸35، ص ۸7االنوار؛ ج بحار.  1
 .757، ص   ج  ؛امالی صدوق.  ۸
 .17حكمت  ؛نهج البالغه.  7
 .11۸، ص 1ج  ؛مجموعه ورام.  5
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 ها پاکی از عیب: فقره دوم

 :وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ اّلْعُيُو ِ
   .از هر عیب و نقص پاك سازو 

غیبات، ریاا، تکبار، عجاب،      .هایی که به آن مبتال هستم پااك کان   خدایا مرا از عیب
 . درگاه الهی نیست قبولهمه عیب هستند، عمل معیوب م اینها ...و حسد

خدایا مارا   :وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ اّلْعُيُو ِ :کنیم در فقره دیگری از دعای امروز طلب می
ها پاکیزه گردان، عیوب باطنی که گاهی در اعمال و رفتار ما تجلّای و   ها و عیب از نقص

ریشه دوانیده و باید وجاود    ند که در آدمیکنند، صفات زشت اخالقی هست نمود پیدا می
را از آنها پاك نمود، تا قلب و دل و اعضاء و جوارح، باا هام و یاک صادا در خادمت      

ورزی،  توزی، حساد  کینه: بعضی از این عیوب باطنی عبارتند از .خدای متعال قرار گیرند
ی سرچشامه  جب، تکبر، حب مال و مقام، غرور و آنچه از این صفات زشت بااطن ریا، عُ
پرستی، شاهوت جنسای،    توان شکم کند، می گیرد و در اعضاء و جوارح نمود پیدا می می

ورزی، فحش و ناسزا گویی، شعر و غنا، مسخره و استهزاء، افشاء سر،  مجادله، خصومت
چینی، خشام و غضاب، ظلام و تعادی باه حقاوق        گویی، نکوهش، غیبت، سخن دروي

 .دیگران را نام برد

     اعمال  لیو قبو ارزیابی

  :جبل گفتم بن معاذه مردی گوید ب

ای و ضبط نماوده و هار روز    شنیده برای من حدیثی را که خود از رسول خدا
 .بازگو نما ،متذکر آن هستی و از احادیث قابل دقت است

س س  .خاموش شو و بگو :گفتم .گریه کرده ولی شروع ب ؛بسیار خوب: معاذ گفت  
 . و مادرم فدای پیغمبر باد پدر: با صدای بلند گفت

 :عرضاه داشات  طرف آسمان افکند و ه نظر مبارك را ب رسول  روزی حضرت
دربااره مخلاوق    ،ی را سزد که آنچه بخواهد و دوست داشاته باشاد  یحمد و س اس خدا

لبیک ای رساول   : عرضه داشتم! معاذای  :فرمودس س . دهد خود فرمان داده و انجام می
 .خوبی و ای پیامبر رحمت خدا و راهنمای خیر و

زندگی برایت ساودمند اسات و اگار     ،اگر این حدیث را ضبط کنی :فرمودحضرت 
حاق نخاواهی   حضرت هی  عذری در پیشگاه  ،ییبشنوی و ضبط نکرده و مراعات ننما

هفت فرشته آفرید و پاس   ،ها خداوند متعال پیش از خلقت آسمان: س س فرمود. داشت
ای از عظمت و جالل پوشانیده بود در هر یک  ر آنها را پردهها که سراس از خلقت آسمان
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عناوان درباان مقارر داشات و     ا ای قرار داد و بر در هر آسامانی ملکای با    از آنها مالئکه
مایناد و  فر عمل انسان را از صبح تا شب حفاظ و ضابط مای     فرشتگان اعمال که تمامی

 . درخشد ن عمل مانند آفتاب میو ای برند طرف عالم باال میه نویسند عمل بنده را ب می
فرشاته  . نمایناد  از عمل بنده تعریف و تمجید می ،رسند که به آسمان اول می  هنگامی
مان  ، بازن  آن صورت صااحب ه توقف کن و عبور ننما و این عمل را ب :گوید دربان می

گذارم عملاش از   نمی ،هر کس غیبت کسی را نموده باشد .عینیت هستمه فرشته موکل ب
   . من داده استه موریتی است که پروردگار ب این م .عبور نماید اینجا

بارد و باا    باز عمل بناده را بااال مای   ، شود فرشته نگهبان عمل روز بعد که می: فرمود
در آن . رساد  آسامان دوم مای  ه دهد و با  تزکیه و تمجید عمل را از آسمان اول عبور می
صاورت  ه این عمل را برگردان و با  :گوید هنگام فرشته دربان اخطار توقف نموده و می

مور بازرسی اغراض  انگیزه دنیوی بوده و من م، زیرا منظور صاحب عمل؛ صاحبش بزن
   . گذارم این عمل از اینجا عبور کند دنیوی اعمال هستم و نمی

بارد    عمل بعدی را با کمال سرور و خوشحالی باال مای  س س مجدداً: حضرت فرمود
بایسات   :گویاد  آن فرشته دربان می. رود تا آسمان سوم ند و میو نگهبانان عمل خوشحال

ایان  . من فرشته م مور متکباران هساتم   .و این عمل را بر پشت و صورت صاحبش بزن
 .خاود را برتار از آنهاا دیاد    ، شخص با این عمل بر دیگران تکبار نماوده و در مجاالس   

 . نماید من فرمان داده نگذارم چنین عملی از اینجا عبوربه پروردگار 
حافظان عمل باز هم عمل دیگر بنده را که مانند ستاره درخشان ناورانی و   :و فرمود

 در. برناد  باال مای ، آید و روزه و حجّش پیدا است روشن است و صدای تسبیح از او می
صاورت و شاکم   ه توقف کن و این عمال را با   :گوید آسمان چهارم آن فرشته دربان می

، خاود ه این شخص باا ایان عمال با     .و خودبینی هستمجب من فرشته عُ. صاحبش بزن
من دستور داده که ماانع از عباور چناین    به پروردگار  .بالید خود میه بین شده و ب خوش
 . صورت صاحبش بزنه این عمل را ب .بشوم یعمل

مانناد  ، مالئکه اعمال عمال بناده را کاه در کماال آراساتگی و زینات اسات        :فرمود
باین نمازهاای    ماا  با جهاد و نماز و نوافال ، برد شده باال میعروسی که آرایش و آراسته 

واجب و آثاار نالاه و تضارع چاون نالاه شاتر از آن عمال پیادا اسات و مانناد آفتااب            
مان   :گویاد  فرشته دربان فرمان توقف داده و مای  .رسد آسمان پنجم میه درخشد تا ب می
ورت صااحبش بازن و   صه برگرد و این عمل را ب .مور بازرسی اعمال حسودان هستم م

گرفتند و بارای خادا    بر کول او بار کن که این شخص بر کسانی که علم و دانش فرا می
برد و اگر در کسی امتیااز و فضایلتی    حسد ورزیده و رشک می، دادند اعمال را انجام می
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نماود و غیبات و تهمات بار او      ناراحت شده و حسادت مای  ،دید در عمل و عبادت می
نماید و همین عمل صااحبش   عمل آن شخص را بر دوش او باز می هزد و این فرشت می

 . کند را لعنت می
مان   .توقاف کان   :گوید فرشته دربان می، باز عمل را باال برده تا آسمان ششم: فرمود

صورت صااحبش  ه این عمل را ب .م مور بررسی رحمت و مهربانی صاحب اعمال هستم
ای از  اگار بناده   .ت و رأفتای نادارد  چون این شخص محبا ؛ بزن و چشمش را نابود کن

شد و یا اتفاق ناگوار و مصیبت و زیاانی   بندگان خدا در اثر لغزش گناهی را مرتکب می
آن طارف را سارزنش و   ، جای نصیحت و همادردی ه این شخص ب ،داد برای او رخ می

پروردگار من فرمان و دستور داده که نگذارم عمل چنین اشخاصای از  . نمود شماتت می
مالئکه اعمال دیگر را که توأم با فقه و فقاهت و کوشش کامل و : فرمود. جا عبور کنداین

ی یآساا و ناور و روشانا    ی رعاد یبرد و این عمل صدا باال می ،توأم با ورع و تقوی است
هاای   برق درخشان دارد و سه هازار فرشاته هماراه او هسات و تماام آسامان       نهمچو
  . رسد آسمان هفتم میه تا بگانه و درجات و مراتب را پیموده  شش
ه دهد که ایان عمال را با    ناگهان فرشته آسمان هفتم اخطار توقف داده و دستور می 

هر عملی کاه باین آن و    .مور بازرسی حجاب اعمال هستم من م. صورت صاحبش بزن
صااحب ایان عمال     .گاردانم  برمای  ،آن انگیزه غیار خادا باشاد    خدا حجابی باشد و در
دسات آورد و ناام   ه در نظر فرماندهان با   با این عمل ارتقاء مقامی منظورش این بود که

مان  ه پروردگاار بازرگ با    .بلندی در مجالس و محافل کسب کند و شهره آفااق گاردد  
 . بازگردانم و مانع از عبور آن شوم ،دستور داده هر عملی که خالص برای او نباشد

هماه  )سکوت و ذکر فراوان س س مالئکه عمل بنده را از قبیل اخالق نیک و : فرمود
برد و تمام مالئکه هفت آسمان در مشاایعت آن   با کمال خوشحالی باال می( گونه عبادت

حریم خداوندی رسایده  ه پیمایند تا ب گانه را گذر کرده و می عمل هستند و مراحل هفت
ولای   ؛دهناد  و همگی آنها به اعمال صالحه و دعا و مناجات ایان شاخص گاواهی مای    

 : فرماید ال میخداوند متع
اعمااق دل او و  ه ولای مان با    ؛شما فقط حافظ و نگهبان عمال هساتید  ! مالئکه من

ام  در ایان عمال هادف حقیقای او مان نباوده       .خاطرات و نیات پنهان او آگاه و ماراقبم 
ای است که فرشتگان او را دانساته و بار او آگاهناد و     گونهه های درونی گاهی ب انگیزه]

آن مرحلاه از ریاا   ه پنهان و در باطن قرار گرفته که فرشتگان با طوری مخفی و ه گاهی ب
او ه بلکه ممکن است طوری باشد که خاود انساان هام آگااهی کامال با      ؛ آگاهی ندارند
العااده و یاا در    فقط در بعضی از مواقع بحرانی و رویدادهای شدید و فوق .نداشته باشد
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اماا خداوناد    ؛و بااطن راه یاباد   آن ضامیر سار  ه تواند با  ر آن انسان مییعالم رؤیا و نظا
تمام اسرار و رموز باطن و حاالت و کیفیات درونی کامال آگاه و ه السر و الخفیات ب عالم

خدایا لعنت تو و لعنت  :گویند مالئکه هم می .لعنت من بر این شخص باد [مطلع هست
 . ما بر او باد

رساول  ه با  :جبال ساخت گریسات و سا س گفات      بان  معاذ :گوید راوی حدیث می

 با این وضع من چه کنم و چگونه عمل نمایم؟  !یا رسول اللَه :عرضه داشتم خدا
 .در داشاتن حالات یقاین   ، پیامبر خود ت سی و اقتدا کان ه ب !معاذای : فرمودحضرت 

جبل یاک فارد    بن ولی من معاذ ؛چطور ممکن است؟ چون شما رسول خدا هستید :گفتم
 .و عادی عامی
، توانی عمل کنای  طور که باید نمی لت کوتاهی داری و آناگر در عم :فرمود حضرت

و  یبرنامه زندگی را چنین تنظیم کان کاه زبانات را از انتقااد بارادران دینای حفاظ کنا        
گناه خود اعتراف داشته باش و گنااه  ه و همیشه ب باش همچنین از افرادی که اهل قرآنند

زکیاه و تصافیه مکان و باا     گردن دیگران مینداز و با نکاوهش دیگاران خاود را ت   ه را ب
ی را در اعماال  یکردن و تحقیر دیگران خود را بازرگ مشامار و ریاا و خودنماا     کوچک

ماردم  ه خود وارد نکن و در اعمال اخروی انگیزه دنیوی را راه مده و فحش و ناسازا با  
رود  د دنیوی از دستت مییگردان شده و در نتیجه خیرات و عوا که مردم از تو روی مگو

 .درند های دوزخی تو را می ری مکن که سگد و پرده
  .درندگان و درهم شکنندگان: «وَ اّلنَاشِطاتِ نَشْطاً» :فرماید خداوند متعال می 

دانی ناشطات یعنی چه؟ یعنی سگان دوزخی که گوشت و اساتخوان را دریاده و    می
 .شکنند در هم می

چون مراقبت  ؛داشته باشدتواند این برنامه را  یا رسول اللَه چه کسی می :عرض کردم
 .این صفات بسیار مشکل و دشوار استه ب

بارای او  ، کسی که توفیق الهی شاامل حاال او باشاد   و چنین نیست  :فرمودحضرت 
جبال ایان حادیث را همیشاه      بن معاذ :گوید راوی حدیث می .خیلی سهل و آسان است

   4.خواند کرد و بیشتر از قرآن می بازگو می

 به تقوای دلآزمایش : فقره سوم

 :وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَي اّلْقُلُو ِ
 .های اهل تقوی آزمایش کن و دلم را با رتبه دل

                                              
 .15۸ص  ، ج  ،7۷و  7۸ترجمه ج  ؛بحاراالنوار.  
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ی ابه تقاو  درا آزمایش کنا کنیم قلب و دل م در ادامه از خداوند متعال درخواست می
بای  ولی قلب و دل ما از آن  ؛ممکن است زبان ما حرف از تقوی بزندزیرا  ؛نه زبان، دل
 . ای از تقوی نداشته باشد است و بهره خبر

بلکاه عاماه ماردم، حتای      ؛اختصاص به قشر خاص ندارد الهی دانیم که امتحانات می

در دساتور باه    مانند امتحان حضرت اباراهیم  ؛گیرند انبیاء الهی مورد امتحان قرار می

که در  ولی تفاوتی ؛و امتحان حضرت ایوب به فقر و بیماری ذبح حضرت اسماعیل
 .امتحان حضرات معصومین و افراد عادی است، در شکل امتحان است

  الهی هدف از امتحان

تا خدا  4 :«وَ ّلِيَبْتَليَ اّللَهُ مَا في صّدُورِكمْ وَ ّلِيُمَحِص مَا في قُلُوبِكُمْ»: تصفیه قلوب. 4
 .دگردان پاك و خالص ،بیازماید و هرچه در دل دارید ،آنچه در سینه پنهان دارید

مَا كَانَ اّللَهُ ّلِيَذَرَ اّلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى ّيَمِيزَ اّلْخَبِيّم َ  » :تصفیه نفوس. 2
آنکاه بدسرشات را    خداوند هرگز مؤمنان را بدین حال کنونی وانگذارد تا 2:« مِنَ اّلطَيِّبِ

 .گوهر جدا کند از پاك
نَّكُ»: شناخت مجاهدین. 0 کنایم   شما را امتحان می 0:« مْ حَتَّى نَعْلَمَ اّلْمُجاهِّدّينَوَ ّلَنَبْلُوَ

 .تا مجاهدین شناخته شوند
 1:«اّلَّذِي خَلَقَ اّلْمَوْتَ وَاّلْحَيَّماةَ ّلِيَبْلُّموَكُمْ أَّيُّكُّممْ أَحْسَّمنُ عَمَلًّما     »: نیکوکارشناخت . 1

ز شاما  یاک ا  مرگ و زندگانی را آفرید تا شما بندگان را بیازمایاد کاه کادام    خدایی که
 .است نیکوکارتر

  چیست؟ ی قلباتقو

هر کدام از اعضا و جوارح ما برای خود ش ن و منزلت و حقوقی دارند کاه رعایات   
خواهیم که ما  در این فقره از دعا از خداوند می. استدر مورد آنان الزم و ضروری  اتقو

سرچشامه  ب ی قلا ازیرا صیانت باطن و ظاهر از این تقاو  ؛ی قلب امتحان کندارا به تقو
 .گیرد می

                                              
 . 57 : آل عمران.  
 .۸3 : همان. 1
  . ۸: محمد. ۸
  .1: ملك. 7
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 : فرماید داند؛ آنجا که می ها منسوب می قرآن کریم تقوا را به دل
و هرکس شعائر دین خدا را  4:«ذَّلِکَ وَمَن ّيُعََِمْ شَعَائِرَاّللَهِ فَإِنَهَا مِن تَقْوَى اّلْقُلُو ِ»

 . های باتقواست های دل بزرگ و محترم بدارد، این از ویژگی

 : نویسد ذیل این آیه می المیزانتفسیر شریف  در عالمه طباطبایی 
شدن تقوا به قلوب اشاره است به اینکه حقیقت تقاوا و دوری از غضاب    اضافه»

هاا و   خدای تعالی و تورع از محارم او، امری است معنوی که قائم است باه دل 
 2.«منظور از قلب، دل و نفوس است

اهل تقوا کنیم تا به دنبال آن جسام نیاز    را  خواهیم باتقوا باشیم، باید ابتدا دل اگر می
 . قلبی با تقوا را روزی ما بگردان! خدایا. اهل پرهیزکاری شود

 : است که فرمود این مفهوم کالم امیرالمؤمنین علی و
در خیار و نیکاویی از دیگاری سابقت      ،را شعار قلبی خود قرار دهاد  اکسی که تقو

 .گرفته و در کردار رستگار گردید
هاای   های شیطانی و ریاا و تظااهر و انگیازه    ، در نگهداری دل از وسوسهی قلباتقو

ی قلب خضوع و فروتنی و خدا را با چشم دل دیدن اتقو .غیرالهی و شهرت طلبی است
 بناابراین  و قیامت را به یاد داشتن و به فکر حساب و کتاب و رساتاخیز باودن اسات و   

 .شمارد می ی قلب است که شعائر الهی را بزرگاکسی دارای تقو
زیارا چاه بساا افاراد      ؛ی قلب روشن و آشکار استاو تقوالهی ارتباط تعظیم شعائر 

ولای چاون از قلاب     ؛کنند ها می متظاهر و یا منافق، تظاهر به بزرگداشت شعائر و ارزش
ی دسات  اتواند به ایان مرحلاه تقاو    ارزش است و کسی می گیرد، بی آنها سرچشمه نمی

او باشد و فرامین آنان را با جان و دل اجابت نماید و در هر یابد که مطیع خدا و رسول 
حال باور داشته باشد که خدای متعال سلطان ملک وجود و ما بندگان مورد امتحان قرار 

 .گرفته اوییم

 : چه زیبا فرموده است وند متعالخویش با خدا تدر مناجا امام علی 

 0.«وَ اَنَا اّلْمُمْتَحَنُ وَ هَلْ ّيَرْحَمُ اّلْمُمْتَحَنَ إِالَ اّلسُلْطَانُمَوْالَيَ ّيَا مَوْالَيَ أَنْتَ اّلسُلْطَانُ »

                                              
 .۸1 :حج.   
 .51۷، ص 7 ج  ؛لمیزانا.  1
 .در مسجد كوفه مناجات حضرت امیر ؛مفاتیح الجنان. ۸
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 : خوانیم می علی همچنین، در سخنی از امیرالمؤمنین
أَفْئِّدَتكُمْ وَ شِفَاءُ مَّمرَكِ أِجْسَّمادِكُمْ وَ    فإِنَ تَقْوَي اهللِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَّصَرُ عَمي»

ّدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أنْفُسِكُمْ و جِالءُ غَشَّماءِ أبّْصَّمارِكُمْ وَ أمّْمنُ فَّمزَعِ     صَالَحُ فَسَادِ صُ
ی الهی درمان بیماری قلوب شاما و بیناایی   اهمانا تقو 4:«جَاشِكُمْ و ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ

هاای شاما و    های جسمانی شما و صالح فساد ساینه  مرض یهای شما و شفا کوری دل
هاا و   هاای شاما و امنیات در نااآرامی     بخاش تااریکی چشام    ها و روشانایی  پاکی زشتی

 .های شماست کننده تاریکی روشن

 پذیری خدا توبه: فقره چهارم

 :ّيَا مُقِيلَ عَّثَرَاتِ اّلْمُذْنِبِين
 . های گنهکاران ای پذیرنده عذر لغزش

ای پاذیر خطاها   ای پاوزش : خاوانیم  در پایان دعای امروز خدای متعال را چنین مای 
  .گناهکاران

 :فرماید خداوند در سوره توبه می
ّلَمْ» دانند که فقط خداوند توباه   آیا نمی 2:«ّيعْلَمُوا أَنَ اّللَهَ هُوَ ّيقْبَلُ اّلتَوْبََِ عَنْ عِبَادِه أَ

 پذیرد؟ را از بندگانش می
بر  افزونباشند،  کبیره و بخش دیگری صغیره می، قبالً بیان شده که بخشی از گناهان

ها و گناهانی از ماا سار    زشتی ،ن معاصی بزرگ و کوچک، گاهی از روی خطا و سهوای
از  ؛ بناابراین زند که در واقع به دلیل تسلط شیطان و نفاس امااره بار وجاود ماسات      می

خواهیم عذرخواهی و پوزش ما را ب ذیرد و به فضل و کارمش از خطاهاای    خداوند می
 .ما بگذرد

 صیت بیست سال عبادت و بیست سال مع

را  روزهاا  .کرد و به عبادت حق تعالى مشغول باود  اسرائیل زندگى می جوانى در بنى
 همین بود تا کاه یاک روز    تا بیست سال کارش  .نماز و طاعته ها را ب به روزه و شب

ها را تبدیل به معصیت و گناه کارد   کم از خدا کناره گرفت و عبادت فریب خورده و کم
گرفت و در این کار بیست سال باقى ماند یک روز آماد جلاو   جمله گنهکاران قرار  و از
 هاى خود بدش آماد و  از معصیت .خود را ببیند، نگاه کرد دید موهایش سفید شده آئینه

 .دهاى خود سخت پشیمان گردی از کرده

                                              
 .3۸ خطبه  ؛نهج البالغه.  
 .57 : توبه. 1
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ساوى  ه برگردم با  اگر .خدایا بیست سال عبادت و بیست سال معصیت کردم :گفت
 ی؟کن آیا قبولم می ،تو

 : فرماید ى شنید که مییصدا
تا آن  4:«فاحببناک تركتنا فتركناک و عّصيتنا فامهلناک و ان رجعت اّلينا قبلنا اجبتنا»

ماا هام تاو را     ،ترك ما کردى. ما هم تو را دوست داشتیم ،داشتى وقتى که ما را دوست
جانب ما، تاو  ه پس اگر برگردى ب ؛را مهلت دادیمو ت ،ما را کردى ترك کردیم، معصیت

 .مکنی ا قبول میر
ها از خدا نسبت باه هماه    از این مرحمت. گرفت پس توبه نمود و یکى از عبّاد قرار

 .گنهکاران بوده و هست
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .۸۸۸ص  ،۸ج  ؛ثمراة الحیوة.  


