
 

 

 های دینی جایگاه فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری در آموزه

*راضیهعلیاکبری

 مقدمه
ضعیف شده است؟  اهی رواباط « رخواهی و عذرپذیریعذ»چرا امروزه در جامعه فرهنگ 

میان اعضای خانواده و افراد جامعه به سبب تضااد مناافع یاا ساومتفاهم و سومبرداشات، دچاار 
توان با عاذرخواهی از ایان بحاران  ذشات، اماا  ااهی  شود. در بسیاری از موارد می آسیب می

طور  الی که باید دانست هماانکنند و این آغاز مشکالت است؛ در ح اشخاص عذرخواهی نمی
دهد، عذرخواهی و پاوزش از  که توبه و اقرار به  ناه در پیشگاه خدا فشار روانی فرد را کاهش می

شود. از نظر اسالم، عذرخواهی و عذرپاذیری اماری  دیگران نیز موجب آرامش فرد و جامعه می
نیازمند عذرخواهی باشاد، ولای از  ای رفتار کند که  ونه بسیار پسندیده است. البته انسان نباید به

آنجا که  انسان دستخوش خطاست؛ از وی خواسته شده است که منش عاذرخواهی را در خاود 
ایجاد نماید و در وقت لزوم عذرخواهی کند. در نوشاتار حاضار باه بررسای اهمیات و جایگااه 

 پردازیم.  عذرخواهی و عذرپذیری می

 پرهیز از عوامل عذرخواهی

می با تهذیب نفس و تقویت عازت نفاس از عاواملی مانناد فحاش، تکبار، شایسته است آد
شوند، پرهیز نماید. در بسایاری از ماوارد  غیبت، دروغ، بدزبانی و ... که موجب عذرخواهی می

فرموده اسات   شود. پیامبر نیاز می ا ر انسان تنها زبان خود را کنترل کند، از عذرخواستن بی
اَكِ» َتِذِِِِإیَّ ُهَِوَِماَِتع  امتیاز مؤمن بر دیگران در «. زنهار از کاری که به سبب آن پوزش بخواهی 1 ؛ُرِِمن 

َناُءَِعلِنِ»فرماوده اسات   شود. امیرمؤمنان محتاج عذرخواهی میکمتراین است که  لِتغ  ِِاَِلس 
                                                            

 .دکترای کالم اسالمی و مدرس دانشگاه *
 .249، ص تحف العقو  شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن1
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

ِِمَنِ َعزُّ
َ
ِرِأ ُعذ  ِقِِِال  د  ی موجاه خاواه تار از پوزش بخش خواهی، عزت نیااز نیاافتن باه عاذر 1؛ ِبِهِِِالصِّ
 «.است

ا ر کارهای انسان همواره معرو  و خیر و پسندیده باشد، نیازی باه پاوزش نیسات. اصاواًل 
جویی هستند که دنباال تواناایی علمای و عملای  کسانی دنبال عذر یا عذرتراشی و توجیه و بهانه

ام روند؛ زیرا ا ر کسی دنبال توانایی باشد، دیگر نیاازی نیسات عاذر بخواهاد؛ چنانکاه اما نمی
ِتِ»فرموده است   علی ُ ِِِِإَذاَِقلَّ َعلُّ ُدَرُةَِکُثَرِالتَّ َمق  َمَعلاِذیرِِال  هار  ااه تواناایی کاساتی  یارد،  2؛ِبال 

کاری مکان کاه از آن »نیز فرموده است   حسین امام «.  ها فزونی یابد تمسک به عذر و بهانه
کناد و پاوزش  اف  هر روز بد میطلبد و من کند و نه عذر می پوزش بخواهی؛ زیرا مؤمن نه بد می

 3«.خواهد می

 فضیلت عذرخواهی و آداب آن
ا ر انسان در زند ی روزمره خود نسبت به دیگری مرتکب خطایی شد، باید این شاجاعت و 
منش را داشته باشد که عذرخواهی کند. ا ار چاه بحاث ماا دربااره رواباط انساانی اسات، اماا 

دق اسات؛ یعنای وقتای انساانی در برابار خداوناد عذرخواهی در ارتباط با حضرت ح  نیز صا
مرتکب خطا و نافرمانی شد، باید عذرخواهی و توبه کند. عذرخواهی در رواباط انساانی بسایار 

تارین  ها چه از نوع دوستانه و عاطفی و چه از نوع رابطه کاری، یکی از مهم مهم است؛ زیرا رابطه
ها تاا آنجاسات کاه باه  یاری از ایان رابطاههای اجتماعی انسان هستند و ارزش حفظ بس سرمایه

خواهی را تحمل کند. بارای حفاظ شخصایت خاود نیاز بایاد در  ها درد و فشار معذرت خاطر آن
توانند بخش مهمی از شخصیت  ها و خطاها می صورت بروز اشتباه عذرخواهی کرد؛ زیرا اشتباه

 شود   ها اشاره می از آنما را  تخریب کنند. عذرخواهی، آداب و شرایطی دارد که به برخی 
 . عذرخواهی باید بهنگام باشد1

ا ر شخص خاطی در زمان و مکان مناسب عذرخواهی نکند، عذرخواهی با تاأخیر چنادان 
تأ یری نخواهد داشت؛ چنانکه عذرخواهی از خادا نیاز بایاد در هماین دنیاا صاورت بگیارد و 

فرماوده  ای نادارد. پیاامبر اکارم عذرخواهی و توبه در زمان مرگ و یا در قیامت هیچ فایاده

                                                            

 .534، تصحیح صبحی صالح، صنهج البالغ . محمد بن حسین شریف الرضی، 1
 .284، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .248ص ، تحف العقو  انی،شعبه حر حسن بن علی ابن. 3
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ُتِ»است   َمو  ُضُرِال  ِذَرِةِِحيَنَِیه  َمع  ِال  قارآن «. بدترین پوزش، زمانی است که مرگ فرا رساد 1؛َوَِشرَّ
اُع »فرمایاد   کریم نیز درباره عذرخواهی ظالمان، کافران و منافقان در قیامات می َِ َفَیْوَمِئاذ  الَیْن

ذیَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُه  آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد،  2؛ْم َو الُهْم ُیْسَتْعَتُبوَن الَّ
ار«. »شود و توبه آنان پذیرفته نمی ْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الادَّ اِلمیَن َمْعِذَرُتُهْم َو َلُهُم اللَّ ُع الظَّ َِ  3؛َیْوَم الَیْن

هاا و خاناه )و  خدا بارای آنبخشد و لعنت  روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی
 «.جایگاه( بد نیز برای آنان است

اناد،  هاا بادی کرده برخی افراد در طول زند ی خود حاضر نیستند نسبت به کسانی که باه آن
اندازند؛ حال آنکه انساان  عذرخواهی کنند و حاللیت بطلند و این امر بسیار  مهم را به تأخیر می

طلبی از  د و ممکن اسات فرصات عاذرخواهی و حاللیاتاز زمان مرگ خود هیچ اطالعی ندار
 دست برود.

 . عذرخواهی باید صادقانه و خالصانه باشد2

 فرماید    ذارد؛ چنانکه خداوند می عذرخواهی دروغین و ظاهری ا ر منفی به جا می 
َلْتنا َأْمواُلنا َو َأْهُلونا َفا َْ ْعراِب َش وَن ِمَن اْأَ ُِ ْر َلناا َیُقوُلاوَن َسَیُقوُل َلَك اْلُمَخلَّ ِِ

ْْ ْساَت
ا َأْو   ِبَأْلِسَنِتِهْم ما َلْیَس في ِه َشْیئا  ِإْن َأراَد ِبُکاْم َضارًّ ُقُلوِبِهْم ُقْل َفَمْن َیْمِلُك َلُکْم ِمَن اللَّ

ُه ِبما َتْعَمُلوَن َخبیرا   عا  َبْل کاَن اللَّ ِْ نشاین  زودی متخلفان از اعراب بادیه به 4؛َأراَد ِبُکْم َن
هاای ماا، ماا را باه خاود مشاغول   ویند )حفظ( اموال و خانواده رتراشی کرده( می)عذ

داشت )و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم(، برای ماا طلاب آمارزش کان. 
تواناد در برابار   ویند که در دل ندارند. بگو چاه کسای می ها به زبان خود چیزی می آن

انی برای شما بخواهد و یا ا ر نفعی اراده کند )مانع خداوند از شما دفاع کند، هر  اه زی
 دهید، آ اه است.  ردد( و خداوند به همه کارهایی که انجام می

صورت صاادقانه و  ها بدی و خطایی کرده است، باید به انسان در برابر کسانی که نسبت به آن
ابال را در نظار خالصانه عذرخواهی کند؛ یعنی در عذرخواهی تنها باید کسب رضایت طر  مق

ترین نشانه صداقت و خلوص، آن است که اشتباهات خود را تکرار نکناد و درصادد  بگیرد. مهم

                                                            

 . 342، ص اإلختصاص . محمد بن محمد مفید،1
 .5۷. روم  2
 .52. غافر  3
 .11. فتح   4
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 1اصالح رویه  ذشته خود باشد.

 .عذرخواهی باید آزادانه و واقعی باشد3

عذرخواهی نباید اجباری باشد؛ بلکه شاخص بایاد باا رضاایت و از روی علام باه خطاا و  
ند. ا ر عذرخواهی از روی اجبار و اکراه و یا خادای نااکرده از روی پشیمانی خود عذرخواهی ک

ای ندارد؛ بلکه موجب ناراحتی بیشتر و دوری و کینه خواهد  تمسخر و شوخی باشد، نه تنها فایده
 شد.

عــذرشیخــواهای ــرکــهرارنجانـــه


ــه ــودرعرص ــمت ـــخو ــانباک ــاهت 2ت


 د:کن الواعظین شیرازی نقل می مرحوم سلطان

تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب ساامرا آن را در دسات  الجنان مفاتعحزمانی که کتاب  
داشتم و مشغول زیارت بودم. دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته و مشغول ذکر 
است. شیخ از من پرسید  این کتاب از کیست؟  فتم  از محدث قمی، آقای حاج شایخ عبااس 

خاود تعریاف  قادر هام تعریاف نادارد، بی تعریف وی کردم. شیخ  فات  این است و شروع به
کنی. من ناراحت شدم و  فتم  آقا، برخیز و برو. کسی که پهلوی من نشسته باود، دسات باه  می

پهلویم زد و  فت  مؤدب باش. ایشان خود محدث قمی، آقای حاج شیخ عبااس هساتند. مان 
دم و عذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را ببوسم، فورًا برخاستم و با آن مرحوم روبوسی کر

 3ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد دست مرا بوسید و  فت  شما سید هستید.

 های ایجاد آن  فضیلت عذرپذیری و راه
 ونه که عذرخواهی امری ضروری است، پذیرش عاذر نیاز اماری پساندیده و خاوب  همان

دهاد  اخالقی انسان است؛ یعنی پذیرنده عذر نشان می است؛ زیرا این امر نشانه بالند ی و رشد
ها  شود که کینه که از نظر فضایل اخالقی تا چه اندازه رشد کرده است. همچنین این امر سبب می

ِ»فرموده است   ها از بین برود. امام علی و کدورت
َ
ِأ ِِاقَب   ِع  اِسَِتس  ِبِِِتَِتم ِذاَرِالن    ِ إخائِهمَِوِالَقُهم 

                                                            

شرح و تفسیر هفت حقوق اجتماعی و اخالقی در دعای سی و هشت صحیفه سجادیه، ». پایگاه خبری بالغ، 1
 . 16404، کد خبر  10/06/1400، «قسمت دوم

https://www.balagh.ir/content/16404 
 اندیشی.  ، در بیان عاقبتپندنامه. عطار نیشابوری،  2
 .1۷6، ص 4، ج ستارگان حرم.  روهی از نویسند ان، 3
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ِأضغاَنُهمِبالِبشِرُِتِمِ مند شوی و با آنان با چهره  عذرخواهی مردم را بپذیر تا از برادری آنان بهره 1؛ت 
هاای  بارای ایجااد فرهناگ پاذیرش عاذر، راه«. های آنان را از باین بباری باز برخورد کن تا کینه

 شود. ها اشاره می وجود دارد که به برخی از آن یمتعدد
 آموزی . مهارت1

آموزی است؛ یعنی انسان بیاموزد کاه  پذیری، مهارت ایجاد فرهنگ عذرهای مهم  یکی از راه
چگونه عذرخواهی کند و چگونه عذرخواهی دیگران را بپذیرد و نسبت به خطاکار  ذشت داشته 

های دینی نیز به پذیرش عذر تأکید و به چگونگی عذرخواهی اشاره شاده اسات؛  باشد. در آموزه
اِك »خوانیم   میسوره یوسف  29برای مثال در آیه  ري ِلاَذْنِبِك ِإنَّ ِِ

ْْ ُیوُسُ  َأْعِرْ  َعْن هذا َو اْساَت
  بارای  نااه خاود  ؛ ای یوسف! از این ]پیشاامد  روی بگاردان و تاو ]ای زنُکْنِت ِمَن اْلخاِطئیَن 

انسان باید بیاموزد که چگونه پوزش دیگران را بپذیرد و «. ای آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده
ت داشته باشد؛ زیرا بخشش دیگران به معنای ایجاد انگیزه برای باز شت در مسیر درست و  ذش

ا ار »درباره مهارت عذرپاذیری فرماوده اسات   جبران خطا و اشتباه آنان است. امام حسین
خواهی کناد، از او  ذشات  شخصی در  وش راستم مرا دشنام دهد و در  اوش چاپم معاذرت

روایت کرد کسی کاه عاذرخواهی دیگاران را  خدا ز جدم رسولا کنم؛ زیرا پدرم علی می
نیاز فرماوده  اماام علای  2«.چه موجه و چه ناموجه نپذیرد، بر حوض کو ر وارد نخواهد شاد

شاد در آن عاذر آورد،  کس را بر کااری کاه می در  ذشته برادری دینی داشتم... او هیچ »است  
نیاز فرماوده اسات   حسن مجتبی امام 3«.شنودکرد تا عذر او را ب کرد و صبر می سرزنش نمی

در عقوبت کسی که به تو بدی کرده، عجله نکن و )با بزر واری خود( یک راه پوزشای بارای او »
حنفیه سفارش کرده و فرماوده اسات    به فرزندش محمد بن امیرمؤمنان علی 4«.باقی بگذار

آن حضرت به  5«.تو  ردد نصیب  کند، بپذیر تا شفاعت پوزش کسی را که از تو عذرخواهی می»
  اْلُعُقوَباَ  َماَع   َماا َأْقاَبَح »فرمایاد   دهاد و می پذیرناد، هشادار می کسانی که عذر دیگاران را نمی

طلباد، عقوبات  چقدر زشت و نارواست که انسان  نهکااری را کاه از او پاوزش می 6ااِلْعِتَذاِر؛
                                                            

 .192، صغررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .431، ص 11، ج حقاق الحقا. نورالله شوشتری، 2
 .541، صو دررالکلم غررالحکم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی،3
 .113، ص ۷8، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،4
 .2۷9، ص 4، ج من ال یحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 5
 .241، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 6
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 «.نماید
علبـچوـاریرسرصلحاستوعذرمی



1زتذکتمنوررَیبدر مهحـالتوا


بر این اساس ا ر به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که چگوناه باا عملای سااده چاون 
توانند از پیامدهای زیانبار خطا و اشتباه جلو یری کنند. در این  خواهی و یا پذیرش آن، می پوزش

و دولتماردان در ساطوح  شود. سیاستمداران صورت بسیاری از مشکالت کنونی جامعه حل می
طلبی، از ماردم بخواهناد تاا از خطاا و اشاتباه آناان  توانند با پاوزش عالی و رسمی کشور نیز می

هاا و  های خویش را فراهم آورند و هم از افزایش تنش پوشی کنند تا هم زمینه ادامه فعالیت چشم
قرآنی خود را باا مهاارت بنابراین الزم است جامعه اسالمی و  .ها جلو یری به عمل آورند چالش

 2عذرخواهی و عذرپذیری تقویت کنیم و در مسیر بالند ی و رشد قرار دهیم.
 های قرآنی . توجه به آموزه2

های دینی نه تنها بر عذرپذیری به عنوان یک سنت حسنه و عمل صاالح و فضایلت  در آموزه
آورد،  کسی کاه عاذر مای احسانی و اکرامی تأکید شده است؛ بلکه از مردم خواسته شده تا برای

داند  ای جور کنند تا به شکلی عذرش را بپذیرند. ا ر کسی خطا کرده و پشیمان است و نمی بهانه
چگونه عذرخواهی کند، به او بیاموزید و تلقین عذر و بهانه کنید. قرآن کریم خداوند را با اسمایی 

ذرپاذیری اسات. باه تعبیار کند که بیاانگر نقاش ع معرفی می« غفور»و « عفو»، «تواب»مانند 
 «. پذیر پوزش خطابخِش   یر؛ کریِم  دست یبخشند خداونِد »سعدی 

این معناست که پذیرش پوزش و عذرخواهی، به کند،  ا ر خداوند خود را به تواب معرفی می
ستاید تا بیان کناد کاه از هار خطاا و  امری مهم است. خداوند متعال نیز  خود را به غفوریت می

اُه » فرمایاد  ذرد؛ چنانکه قرآن کریم می  اشتباهی می َراللَّ ِِ
ْْ اوَن َأْن َی ُ وا َأال ُتِ بُّ َِ وا َوْلَیْص ُِ َوْلَیْع

3؛َلُکْم 
یکای از «. دارید که خداوند بر شاما ببخشااید و باید عفو کنند و در ذرند، آیا دوست نمی 

بیات احسااس اصول مهم تربیت این است که مربی هر ز راه اصالح را نبندد و شخص ماورد تر
کند که همواره راه اصالح و تربیت باز است. ا ر راه اصالح بسته شود، کسی که آلوده  نااه شاده 

ای باه  است؛ از ارتکاب بیشتر  ناهان باکی ندارد، اما ا ر راه باز شت باز باشاد و همیشاه روزناه
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وند و امیاد باه کنند کمتر آلوده ش کاران سعی می سوی اصالح و رستگاری وجود داشته باشد،  نا
 داشته باشند و به سوی خدا باز ردند.   نجات

هاست که در روابط خود عذرپذیری  پذیری، نوعی آموزش به انسان اشاره و تأکید خدا به توبه
را تمرین کنند تا جامعه رو به صالح پیش رود. از نگاه اسالم برای اینکه خودتان نیز مورد رحمت 

پذیرد،  اشته باشید. بر اساس این اصل کسی که عذر دیگری را میقرار  یرید، به دیگران رحمت د
پاذیرد، بایاد  شود. کسی که پوزش دیگران را نمی خودش در شرایط مشابه نیز عذرش پذیرفته می

َحلم ِ»در این باره فرموده اسات   بداند خداوند نیز عذرش را نخواهد پذیرفت. امیرالمؤمنین ِِار 
َحم ِ  ونه که انتظار دارد خداوند متعال عاذر  بنابراین آدمی همان«. رحم شود رحم کن تا به تو 1 ؛ُتر 

 او را بپذیرد و از خطایش در ذرد، باید خود عذرپذیر دیگران باشد.
 . توجیه لغزش3

پذیری، توجیاه لغازش طار  مقابال اسات؛ چنانکاه در  های ایجاد فرهنگ عذر یکی از راه
های دینی  ای دیگران عذر بتراش. از این رو در  زارههای دینی تأکید شده است که برای خط آموزه

ِ»فرماوده اسات   پذیری و توجیه آن سفارش شده است؛ چنانکه امیرمؤمنان نیز به عذر َبل   ِِاق 
ِخيَكِ

َ
َرِأ راُِِعذ  َِلُهُِعذ  َتِمس  َِفال  ر  َِلُهُِعذ  َِیُكن  َِلم  عذر برادر خود را بپذیر و ا ر او عذری نداشت،  2؛َفِإن 

در این راستا قرآن در برخی از ماوارد بارای عذرپاذیری، بعضای «. طای او عذری بتراشبرای خ
 ها عبارتند از   پذیرد که برخی از آن توجیهات را می

ذیَن َیْعَمُلوَن السُّ »جهالت   الف( ِه ِلَلَّ ْوَبُة َعَلی اللَّ َما الَتَّ پذیرش توباه از ساوی  3؛وَء ِبَجهاَلةِإَنَّ
 ؛«دهند ت که کار بدی را از روی جهالت انجام میخدا، تنها برای کسانی اس

)ولای( آن کاس کاه  4؛َغْیَر باغ  َو ال عاد  َفال ِإْثَم َعَلْیهِ  َفَمِن اْضُطرَّ »اضطرار و ضرورت   ب(
 ؛ «مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد،  ناهی بر او نیست

  5اکراه و اجبار از سوی دیگری؛ ج(
 6بیماری؛ د(
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 و غیره.  1راموشی و نسیانف ه(

 بیت . توجه به تعالیم اهل3
است کاه ایان  بیت های اهل یری از آموزه های ایجاد فرهنگ عذرپذری، بهره یکی از راه

اند که جرئت عذر پاذیری را  به ما آموخته بیت امر در قالب  فتار ورفتار ارائه شده است. اهل
ذرخواهی کارد، عاذر او را بپاذیریم. از ساوی دیگار در خود نهادینه کنیم تا ا ر کسای از ماا عا

پذیرفتند تا فرهنگ عذرپذیری را در جامعه نهادینه کنند. اماام  خود عذر دیگران را می امامان
َقُ ِ»فرموده است   علی ع 

َ
اِسِِِأ َذُرُلم ِِِالنَّ ع 

َ
لاسِِأ خردمندترین مردم کسی اسات کاه عاذر   2؛ِللنَّ

روح بلند و مناعت طبع و فضایلتی اخالقای   و  ذشت، نشانه بخشایش«. دیگران را بیشتر پذیرد
است. ا ر شما دوست دارید ا ر درباره کسی خطا کردید، بزر واری کند و عذر شاما را بپاذیرد؛ 

ِ»فرموده است    شایسته است خودتان نیز از قبول عذر دیگری کوتاهی نکنید. امام سجاد َِِوِِإن 
َِِِشَتَمَكِ َِِِرُج   َلُِِِثَمَِِِكَِیِمينَِِِِعن  َُُِِِیَساِرَكِِِِإَل َِِتَهوَّ َر ُِعذ  َب   َكَِفاق  َتَذَرِِإَلي  ا ر کسی از سمت راست  3؛َفاع 

اش را  عاذرخواهی کارد، عاذرخواهی تو به تو دشنام داد، سپس به سمت چپ تو رفات و از تاو
پاذیری اماام حسان  و پوزش ؛ چنانکه پذیرش عذرخواهی ُحار توساط اماام حساین«بپذیر
از آن مرد شامی که حضرت را مورد فحاشی قرار داده باود و ...، الگاویی بارای هماه  بیمجت

 مسلمانان جهان است.
 . توجه به آثار عذرپذیری4

ها به هنجار تبدیل شاود؛ زیارا وقتای شاخص  شود ناهنجاری خواهی موجب می قبول معذرت
له،  امی باه سامت بهباود کند، در حقیقت خطای خود را پذیرفته است و این مسئ عذرخواهی می

خواهی کناد،  هیچ کس نباشد که از تو معذرت»فرموده است   که امام سجاد جامعه است؛ چنا
رساد کاالم حضارت،  به نظر می 4«. وید مگر اینکه عذرش را بپذیری؛ ا ر چه بدانی که دروغ می

باه ارزش پوشای از خطاا   رایی اخالقی است؛ یعنی ارزش بااالتری باه ناام چشم نوعی مصلحت
خواه  عذرخواهی معذرت»فرمود   به فرزند خویش  میرالمؤمنیناشود.  می ویی ترجیح داده  رک

 5«. ردد   شامل حال توخدا را بپذیر، چه راست  وید و چه دروغ، تا شفاعت ]رسول
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