
 

 

 

 ی روز پانزدهمدعا

ِانابَةِ المُخّْبِتينَ، بِأمانِکَ  اَللّهُمَ ارْزُقْنّي فيهِ طاعةَ الخاشعينَ،وَاشْرَحْ فيهِ صَّدري
 :ّياأمانَ الخائفينَ

گتردان و   نصتیب متن  را خاضت    در اين روز طاعت بندگان خاش  و !خدايا
بخشتی   نترس را به من عطا فرما، به حق امتا  خداو شرح صدر مردان فروتن 

 .های ترسان ای ايمنی دل ،خود

ترجمهمنظومدعا
 ی ختتتتدا، ای ختتتتالق جتتتتن و ملتتتتك ا

 

ای متتتدير خلتتتق عتتتالم تتتتا ستتتمك     



 کتتن تتتو متتا را روزی انتتدر متتاه صتتوم     

 

 طاعتتتت اهتتتل خشتتتوع و ذوالحنتتتك    
 

 هتتتتاننمتتتتره طاعتتتتات خوبتتتتان در ج 

 

 آن شتتاه مغصتتوب الفتتدک  ،چتتون علتتی  
 

 هتتتای اربتتتاب خشتتتوع   مثتتتل طاعتتتت 

 

 کتتته رود صتتتوت دعاشتتتان تتتتا فلتتتك   

 

 ختتوش بتته حتتال آن جماعتتت کتتز کتترم   

 

 حتتتق تعتتتالی جرمشتتتان بنمتتتوده حتتتك 

 

 گرچتتتتتته اول امتحتتتتتتان بنمودشتتتتتتان

 

 هتتر يکتتی زار و گهتتی ستتنگ محتتتك     
 

 ای ختتدا ده شتترح صتتدری ايتتن زمتتان    
 

 نیستتتتتم متتتتن قابتتتتل چتتتتوب کنتتتتك 

 

 زگشتتتتتی کتتتترده، آيتتتتم ستتتتوی تتتتتوبا

 

 تتتتتا نگشتتتتته ستتتتتر ظتتتتاهر منتهتتتتك 

 

 بتتتر امتتتان و امتتتن و الطافتتتت قستتتم    

 

 ريتتتب و شتتتك بتتتی ،ای امتتتان ختتتائفین 
 

 خشوعدرعبادت:فقرهاولدعا

  :اَللّهُمَ ارْزُقْنّي فيهِ طاعةَ الخاشعينَ

 .نصیب من گردانرا خاض   در اين روز طاعت بندگان خاش  و !خدايا
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هايی که از خداوند شده، اطاعت از روی خشوع برای بندگان  ستيکی از درخوا
الزم است به بررستی ايتن فضتیلت بتزرگ اخالقتی       بنابراينخاش  و خاض  اوست و 

 .بپردازيم
 :فرمايد قرآن کريم در صفات کسانی که به قرآن علم و ايمان دارند، چنین می 

افتنّد و گرّيه  روي زمين مّي  :«وعاًوّيَخِرُون لِلْاَذْقانِ ّيَّبْكونَ و ّيَزّيّدُهُم خُشُ» 
 .افزاّيّد كننّد و بر فروتنّي آنها مّي مّي

 :فرمود خدای مهربان در وصیتی به موسی

مِن عَينَيکَ  مِن بَّدنِکَ الخُضُوعَ وَ هَب لِّي مِن قَلّبِکَ الخُشُوعَ وَ! ّيَابنَ عِمرانَ»
! پسر عمراناي  2:«ّيّباً مُجِيّباًالّدُمُوعَ فِّي ظُلَمِ اللَيلِ وَادْعُنّي فَإنّکَ تَجِّدُنِّي قَرِ

هاي شب از دلت خشوع و از بّدنت فروتنّي و از دو  براي من در تارّيكّي
كننّده  تردّيّد مرا نزدّيک و اجابت ات اشک بياور و مرا بخوان كه بّي دّيّده

 .خواهّي ّيافت

 خشوعمعنای

 3.اند معنا کرده« کردن فروتنی»در خضوع و « تذلل و تواض »خشوع را به 

 ،شود که کسی در برابر سلطانی قاهر قرار گرفته صطالح به حالتی گفته میو در ا
 4.به طوری که تمام توجهش به وی معطوف گشته و از همه جا بريده باشد

نمازخشوعدر

هتای مؤمنتان رستتگار را خشتوع در نمتاز دانستته و        قرآن مجید يکی از ويژگی
 : فرموده است

                                                 
 .26  :اسراء.  
 .47 ، ح  ، باب ۸51ص  ،۸ ج  ؛بحار االنوار؛  ۷ ، حدیث 5،  باب  7 ص  ؛قصص األنبیاء راوندی. 1
 .فرهنگ ابجدی  و 1ج  ؛قاموس قرآن . ۸

 .  ، ص 16ج  ؛المیزان. 4
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به تحقيق رستگار شّدنّد  1:«خاشِعُونَ ذِّينَ هُمْ فِّي صَالتِهِمْقَّدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَ»

 .مؤمنان، آنان كه در نمازشان خشوع دارنّد

 :به کمیل فرمود یامیر مؤمنان عل

لَيْسَ الشَأْنُ أَنْ تُّصَلِّيَ وَ تَّصُومَ وَ تَتَّصَّدَقَ إِنَمَا الشَأْنُ أَنْ تَكُونَ الّصَلَاةُ ! يلمَكُ اّيَ»

 2:«عِنّْدَ اللَهِ مَرْضِّيٍ وَ خُشُوعٍ سَوِيٍ وَ إِبْقَاءٍ لِلْجِّدِ فِيهَا قَلْبٍ نَقِّيٍ وَ عَمَلٍفَعَلَتْ بِ

بلکته   ؛دادن نیستت  گرفتن و صدقه خواندن و روزه عبادت، تنها نماز! ای کمیل

اين است که با قلب پاک و عمل متورد پستند ختدا و خشتوع      [عبادت]شأن 

 .راستین انجام پذيرد

 : تنماز بر چهار بخش بنا شده اس :دفرمو  ل خدرسو

 ،ای رسول ختدا  :پرسیدند .خشوع. 4؛ سجده. 3؛ رکوع. 2؛ وضوی شاداب. 1

 : دخشوع چیست؟ فرمو

اگر او رکتوع و   .فروتنی در نماز و اينکه بنده با تمام قلبش متوجه خدا باشد»

گی بته  های نماز را کامل به جای آورد، نمتازش بتا درخشتند    سجود و بخش

نمتازگزار   ،چنین نمتازی  .آسمان باال رود و درهای آسمان به رويش باز شود

گونه کته مترا پتاس داشتتی، ختدايت پتاس دارد و        همان: درا دعا کند و گوي

های نمتاز   ولی اگر بخش؛ درود خدا بر صاحب اين نماز :فرشتگان نیز گويند

بستته   ان به رويتش رود و درهای آسم را کامل نکند، نمازش با تیرگی باال می

که مترا   چنان ،خدا تو را ضاي  کند: به نمازگزار گويد ،چنین نمازی .گردد می

  3.«کوبد ضاي  کردی و خدا آن را به روی صاحبش می

                                                 
 .1ـ    :مؤمنون.  
 .1۸2، ص ۷4ج  ؛بحاراالنوار . 1
 .174 ؛ صهمان. ۸
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 ءواعضاقلبخشوع

وقتی مؤمن حالت خشوع پیدا کند، آثارش در بدن و اعضتا و جتوارحش ظتاهر    
جانش در هر و گردد و جسم  میسراسر وجودش غرق عشق و شیدايی حق  شود و می

  :دفرماي باره می قرآن در اين .عبادتی، خشوعی هماهنگ با آن خواهد داشت

مَّثانِّيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِّينَ ّيَخْشَوْنَ  اللَهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَّدِّيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً»
خّدا بهترّين سخن را نازل كرده  1:«مْ إِلّي ذِكْرِ اللَهِجُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ

كتابّي متشابه و دو تا دوتا كه از تالوت آن تن كسانّي كه از  .است
 .گيرد سپس تن و جانشان به ّياد خّدا آرام مّيو  بلرزد ،ترسنّد پروردگارشان مّي

نکته قابل توجه اين است که جسم و جان بايد تتورم بتا هتم در برابتر ختدا       
ع و خشوع کند؛ زيرا خشوع قلب، خشوع اعضا و جوارح را نیز در پی خضو
 .دارد

مردى را ديدند که در نماز با ريش خود  در روايت  نقل شده که پیامبر اکرم
 :کند، فرمودند بازى م 

اگر قلّبش خاشع بود، جوراج او هم  2:«شَعَتْ جوارحهامّا انّه لو خَشَعَ قَلّْبُه لَخَ»
 .خاشع بودنّد

 ،در روايتت :   بعد از ذکر اين روايت در شرح ختود، چنتین گويتد   يخو مرحوم
 ،اما خشتوع بته قلتب    ؛داللت  است بر اينکه خشوع در نماز به قلب و به جوارح است

از غیتر آن   اين است که قلب را با تمام همت برای نماز خالی کند و اعتراض و دوری 
آوردن و  روى ،خشوع بته جتوارح  پس غیر از عبادت و معبود در آن نباشد و اما  .نمايد

مثتل بتازى بتا ريتش و     )توجه به نماز و عدم التفات به غیر و ترک کار عبث و بیهوده 

                                                 
فصاحت و بالغت همه به هم شبیه است و دو  فته از آن رو كه اجزایش در اعجاز وگ« متشابه»قرآن را . 1۸ :زمر.  

ظلمت، عام  نهی، نور و چون امر و ؛دو تا دو تاست ،در آن آمده است تا دو تا خواند،  از آن رو كه بیشتر چیزها كه
 ترجمه از)هم آمده است  اقوال دیگری« دو تا دو تا»و « متشابه»در مورد  .از این قبیل و خاص، بهشت و دوزخ و

  (.عبدالمحمد آیتی ذیل آیه مذبور
   .ذیل همین فراز و تفسیر صافى و مجمع البیان ؛ىیشرح نهج البالغه خو و  ۸6، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه. 1
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، کس  است که نشناسد (در نماز)خاش  : عباس در تفسیر خشوع فرموده ابن .است( مو
  1.ت و چه کس  در طرف چپ اوستچه کس  در طرف راس
 :ق چنین آمدهالبیان در ذيل آيه فو در تفسیر مجم 

خاضِعون متواضعون مُتَذَللّون ال ّيَّدفعون اَبّْصارهم عن مَواضِع سُجُودِهم و ال » 
( در حال نماز) .خاضع و متواضع و ذليلنّد ،مؤمنين 2:«ّيَلْتَفِتون ّيِمينا و شماالً

دارنّد و توجه به راست و چپ  هاى خود را از مواضع سجّده خود برنمى چشم
 .نّدارنّد خود

کترد؛ امتا    گاه به هنگام نماز به آسمان نظر م  پیامبر اسالم: دهدر حديث  آم
ديگتر ستر    ،نتازل شتد   «قَّدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَذِّينَ هُمْ فِى صَالَتِهِمْ خَاشِّمعُونَ »: هنگام  که آيه

  3.کرد به زمین نگاه م  داشت و دائما  برنم 
 

 اولیاءخشوع

پريتد و صتدای    از ترس خدا رنگش میايستاد،  وقتی به نماز می رسول خدا
 4.رسید سوزناکی از او به گوش می

هنگام نماز و عبادت، لترزه بتر   : چنین آمده است درباره خشوع حضرت امیر
  5.شد افتاد و رنگ رخسارش دگرگون می اندامش می

شتان متی   وجودايستادند، بند بنتد   وقتی در محراب عبادت می حضرت زهرا
ببینید بنتده متن،   ! فرشتگان مقرب من» :فرمود ه مالئکه وحی میخدای متعال بو  لرزيد

لرزد و شتاهد باشتید کته دوستتان او را بته       چگونه از خشیت من به خود می ،کنیز من
 6.«دهم خاطر او مورد شفاعت او قرار می

                                                 
 .۸55،  ص   ج ؛محجة البیضاء و  ۸7ص  ؛الجعفریات؛ سوره مؤمنون  1و ذیل آیه  ؛نمونهتفسیر .  
 .۸۸ ،  ص 1 ج   ؛ىیه خوشرح نهج البالغ. 1
 .همان. ۸
 . 7 ص   ؛فالح السائل؛ سید بن طاوس. 4
 .14۷،  ص ۷4ج  ؛بحاراالنوار. 5
 .۷۸، ص 7ج  همان؛. 7
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 :کند چنین نقل می از قول پدرش امام باقر امام صادق 

ءٌ  ا قَامَ فِّي الّصَّلَاةِ كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا ّيَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَّيْكَانَ عَلِّيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَ»

همچون ساقه  ،اّيستاد وقتّي به نماز مّي امام سجاد 1:«إِلَّا مَا حَرَّكَتِ الرِّّيحُ مِنْهُ
مگر آن مقّداري را  .كرد درختّي بود و هيچ جزئّي از بّدن و لّباس او حركت نمّي

 .آورد كه باد به حركت در مّي

شرحصدر:فقرهدوم

  :اشْرَحْ فيهِ صَّدري بِانابَةِ المُخّْبِتينَ وَ

  .ترس را به من عطا فرما شرح صدر مردان خداو 

بتر آن تأکیتد شتده، شترح      بیت يکی از مفاهیم اخالقی که در قرآن و تعالیم اهل
الهتی  ابزاری است کته پیتامبران    ،آيد که شرح صدر می از آيات قرآن بر .باشد صدر می

اين موهبت الهتی، بته تبلیتغ     هگرفتند و در ساي در مسیر رسالت خويش از آن بهره می
 .پرداختند دين و ارشاد مردم می
را به گشادگی سینه  بايد آن ،را به فارسی ترجمه کنیم« شرح صدر»اگر بخواهیم 

 .يا سینه گشاده و فراخ معنا کنیم
تن دلتنگتی و کنايته از تحقتق    ستاخ  کردن سینه و برطرف شرح صدر به معنای باز

 .باشد استعداد رسیدن به کمال و توانمندی روحی و معنوی می

عواملشرحصدر

دهد که توجه به برخی امتور در شترح صتدر متؤثر      بررسی آيات قرآن نشان می
 :نمايد است و آن را در انسان تقويت می

تدبردرقرآن.1

و باطنی، فضتايل و رذايتل    قلب است که اسرار و صفات روحی هخان صدر، نهان
 .ل است و بیماری آن در رذايتل يصحت و استقامت قلب در فضا .گیرد در آن جای می

                                                 
 .14۷،  ص ۷4ج همان؛ .  
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خداونتد در  . برای اين مترض، دارويتی الزم استت   و  مرض قلبی است ،بنابراين رذيله
 :فرمايد قرآن می

 هُّدًي وَ اء لِمَا فِّي الّصُّدُورِ وَشِفَ مِن رَبِكُمْ وَ ۀمَوْعِظَنَاسُ قَّدْ جَاءتْكُم ّيَا أَّيُهَا ال» 
انّدرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمّده و ! اي مردم  :«لِلْمُؤْمِنِينَ ۀرَحْمَ

 . هاست و هّداّيت و رحمت براي مؤمنان درمان آنچه در سينه

شفای آنچه در سینه است، کنايه از نابودی صفات روحتی زشتت و گناهتان    
 . شده است قلبی است که موجب ضیق قلب

ذکر.2

 .ذکر لفظی و معنوی از ديگر عوامل شرح صدر است

 . گرداند ذکر جان را گشاده می 2:«الذكر ّيشرح الّصّدر: فرمايد می نینمامیرالمؤ 
تنها ستببی کته    .قلب انسان خواهان رسیدن به سعادت و دوری از شقاوت است

هتا آرام     با ياد خداوند دلپس تنها  ؛گاه مغلوب و نابودشدنی نیست، خداوند است هی 
 : گیرد می

 3.«أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ...»

 :فرمايد می امام صادق

أَوْحَى اللَهُ عَزَوَجَلَ إِلَى مُوسَى ّيَا مُوسَى التَفْرَحْ بِكَّثْرَةِ الْمَالِ وَ لَاتَّدَعْ ذِكْرِي »
   :«الِ تُنْسِّي الذُنُوبَ وَ إِنَ تَرْكَ ذِكْرِي ّيُقْسِى الْقُلُوبَعَلَى كُلِ حَال فَإِنَ كَّثْرَةَ الْمَ

از فزونّي اموال خوشحال  !خّداونّد متعال به موسّي وحّي فرستاد كه اي موسّي
چرا كه فزونّي مال غالّباً موجب  ؛مّباش و ّياد مرا در هيچ حال ترك مكن

 .كنّد كردن گناهان است و ترك ّياد من قلب را سخت مّي فراموش

                                                 
 .5۸: یونس.  
 .6۸1، ص1 ج ه؛میزان الحكم.  1
 .1۷:  رعد. ۸
  .41 ، ص۸2ج ؛بحاراالنوار. 4
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تسبیحوعبادت.3

 .ديگر اسباب شرح صدر و رف  دلتنگی، تسبی  و عبادت است از
 :فرمايد خداوند می

فَسَّبِحْ بِحَمّْدِ رَبِکَ وَكُن مِنَ * لَقَّدْ نَعْلَمُ أَنَکَ ّيَضِيقُ صَّدْرُكَ بِمَا ّيَقُولُونَ  وَ»
شود و تو  نگ مّيت ،گوّينّد ات از آنچه آنان مّي دانيم سينه و ما مّي 1:«السَاجِّدِّينَ

پروردگارت را تسّبيح و  ،براي رفع ناراحتّي از آنان .كنّد را سخت ناراحت مّي
 .كننّدگان باش حمّد بگو و از سجّده

هتای   از تمستخر مشترکین و همچنتین از درخواستت     گاهی اوقات پیامبر استالم 
د دهت  دستور می ،خداوند برای رف  اين دلتنگی به اين دلیل. شد نامعقول آنان دلگیر می

بدين ترتیب با  .کنايه از نماز و عبادت است ،او تسبی  گويد و سجده گذارد که سجده
ضیق صتدر   .شود ويژه با نمازگزاردن انسان از دلتنگی رها می  به ،تسبی  الهی و عبادت

پس امری طبیعی بته   ؛باشد پیامبران در راستای رسالت و منبعث از تکذيب مخالفان می
 .رسد نظر می
رخواستازخداونددعاود.4

دارد، دعتا کتردن و درخواستت از     آخرين عاملی که در شرح صدر نقش مهمتی  
 .تتوان برداشتت کترد    تر آمد، می حجر که پیش هسور هاين عامل را از آي .خداوند است

د ديگری مبنی بر اين استت کته   انبیا در تقاضای اين موهبت نیز مؤيّ هافزون بر آن سیر
 .شود و بايد آن را از خداوند خواست به بشر اعطا میشرح صدر از سوی خداوند 

 .انبیاست های از اين سیر نمونه، رفتار حضرت موسی 

ام را آماده براي پذّيرش  پروردگارا سينه :گفت 2:«قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِّي صَّدْرِي»
 .وليت رسالت و مشكالت آن سازئمس

متداوم بتا علمتای صتال ،      ای مطالعات پیگیر و مستمر و ارتباط در اين میان عده
ويژه غذای حرام را نیز از عوامتل شترح     خودسازی و تهذيب نفس، پرهیز از گناه و به

                                                 
 .6۷ ـ 6۸:  حجر.  
  .15: طه. 1
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صدر دانسته و در برابر، جهل، گناه، لجاجت، جدال، مراء، همنشینی با بدان و فتاجران  
  1.دانند ساز تنگی روح و قساوت قلب می و مجرمان، دنیاپرستی و هواپرستی را زمینه

شرحصدرجيونتايدفوا

کسی کته شترح صتدر دارد، طبیعتتا  در رفتتار و روحیتات اخالقتی وی نمايتان         
توان فهمید شرح صدر دارد يتا از ظرفیتت پتايین     ای که از اين راه می شود، به گونه می

  .برداشت کرد و روايات توان از قرآن ای از اين فوايد را می دسته .برخوردار است
 .شرح صدر مؤمن، هدايت الهی استترين فوايد  از مهم

فَمَنْ يُرِدِ اللَهُ رَنْ يَهَدِيَهُ يَشْرَحَ صَتدَرَهُ لِلِِْسَتالمِ وَ مَتنْ يُترِدَ رَنْ يُضِتلَهُ يَجَعَتلْ       »
صَدَرَهُ ضَیَقا  حَرَجا  کَأَنَما يَصالعالدُ فِی السالماءِ کَذلِكَ يَجَعَتلُ اللَتهُ الترِجَسَ عَلَت      

 2.« مِنُونالَذينَ ال يُؤْ

سی که برخوردار از شترح صتدر استت، همتواره از نتور الهتی بهتره        همچنین ک
شتود و حقیقتت را از    تسلیم محض الهی متی  ،انسانی که از طريق شرح صدر .گیرد می

 هکند، مانند اين است که سوار بتر مرکبتی از نتور، گستتر     روی بصیرت و فهم قبول می
چنین شخصی در ايمان ختود   .شناسد اطل باز میبیند و آن را از ب وسیعی از حق را می

 .شود دچار تزلزل و اضطراب نمی

أَفَمَن شَرَحَ اللَهُ صَّدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَّي نُورٍ مِن رَبِهِ فَوَّيْلٌ لِلْقَاسِيَى قُلُوبُهُم مِن »
  3:«ذِكْرِ اللَهِ أُوْلَئِکَ فِّي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اش را برای اسالم گشاده کرده و بر فراز مرکبی از نتور   نهآيا کسی که خدا سی
شتان راه   بهمچون کوردالنی است که نتور هتدايت بته قلت     ،الهی قرار گرفته

هايی سخت در برابتر ذکتر ختدا دارنتد، آنتان در       وای بر آنان که قلب ؟نیافته
 .گمراهی آشکارند

                                                 
  .41۷ ، ص6  ج؛ تفسیر نمونه.  
 .15 : انعام. 1
 .11: زمر . ۸
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ز تفستیر ايتن آيته    او  رسیدم خدمت پیامبر اکرم :گويد مسعود می ابن عبداهلل
 چگونه انسان شرح صدر پیدا م  کند؟که  مسؤال کرد

 ،افکنتد و بتدان ستبب    نوری است که خداوند در دل مؤمن متی »: فرمودحضرت 
 .«شود گردد و گشاده می اش فراخ می سینه

 ای وجود دارد؟  آيا برای شناخت آن نشانه: معرض کرد 
و گزيتدن از سترای پتوچی     وریآوردن به سرای جاودانی و د روی آری،» :فرمود

 1.«رسیدن آن پیش از فرا ،شدن برای مرگ و آماده [دنیا]غرور 
دری  های اشخاصی که شرح صدر يافته باشند، اين استت کته پترده    يکی از نشانه

گونته   همان ؛نمايند کنند و رفتار آنان را حمل بر صحت می کنند، کسی را رسوا نمی نمی
برد و به روی خود  باخبر بود؛ ولی آبروی آنان را نمی که آن حضرت از اعمال منافقین

 :فرمود پوشی حضرت به سبب شرح صدرش بود تا آنجا که می آورد و اين عیب نمی
 2.«مَن سَتَرَ اَخاهُ فّي فاحِشَهٍ رَآها عَلَيهِ سَتَرَهُ اهللُ فّي الّدُّنيا وَ اآلخِرَهِ» 

هتای   ها از ديگر نشتانه  تیبردباری و شکیبايی در برابر مصائب و مشکالت و سخ
هتا و آزارهتای    شرح صدر است و نمونه بارز آن پیامبر بود که در مقابل همته ستختی  

که خود آن حضترت   چنان .داد دشمنانش، بیشترين صبر و شکیبايی را از خود نشان می
 : فرمايد می

ام كه مركز  برانگيخته شّده 3:«بُعِّثتُ لِلحِلمِ مَركَزاً وَ لِلعِلمِ مَعّدِناً وَ لِلّصَّّبرِ مَسكَناً»
 .بردباري و معّدن دانش و مسكن شكيّباّيّي باشم

های شرح صدر آرامش و وقار است؛ زيرا قلبی که به نتور حتق و    از ديگر نشانه
يابد؛ زيرا به دلیل ايمان، دل و روحش از دنیتا   شود، آرامش و وقار می ايمان گشاده می

ندارد و همین باعث آرامتش روحتی و    شود و هی  دلبستگی به آن و غیر خدا آزاد می
کان النبی روقتر النتاس   » :شود و پیامبر با وقارترين مردم در مجلس خويش بود وقار می

 4.«فی مجلسه

                                                 
 . 57، ص 4ج  ؛البیان مجمع.  
 .۷4، ص 2  ج ؛تاریخ بغداد؛ دیاخطیب بغد. 1
 .55  ص مصباح الشریعه؛. ۸
 .1 1، ص۸ ج ؛تحقیق محمد علی به جاوی ؛میزان االعتدال ؛ذهبی. 4
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ینچهکسانیهستند؟تمخب

در دعای اين روز نکته اساسی که به آن تاکید شده استت خضتوع و خشتوع و     
کته در ايتن روز از خداونتد     بته طتوری   .فروتنی در مقابل ذات اقدس پروردگار است

نمايیم آنچه را که در صفات و اعمتال خالصتان و خاشتعان و فروتنتان      درخواست می
هم فروتنتانی   به معنای فروتنان است، آن در دعا مخبتین .نصیب ما گرداند ،وجود دارد

  .باشد که فروتنی آنان فقط در مقابل پروردگار جهان و جهانیان می
که شب و روز خود را به تقتوا   باشد می تقوا بامنان ؤارز مفروتنی يکی از صفات ب

در متورد صتفت و نشتانه يتك      چنانچه حضترت علتی   .گذرانند و پرهیزکاری می
دارای ايمانی پتر   .انديش است خو و دور نیرومند، نرم ،داری در دين»: پرهیزکار فرمودند

در  ؛رو میانته  ،نگریدر تتوا  ؛بردبتار  ،از يقین، حريص در کسب و دانش، با داشتن علم
در جستجوی کسب حتالل،   ؛بردبار ،ها در سختی ؛آراسته ،در تهیدستی ؛فروتن ،عبادت

 .«باشد کننده از طم  ورزی، می شادمان و پرهیز ،در راه هدايت
يابیم مخبتین همان پرهیزکاران هستتند کته    در می ،با توجه به فرموده آن بزرگوار
برنتد کته متا نیتز در ايتن روز از       اوند به پايان میشب و روز خود را به ذکر و ياد خد

خواهیم شرح صدری را که مردان پرهیزکار و فروتن دارند، به ما نیتز عطتا    خداوند می
 .فرمايد

 :روايت شده که فرمود از امام صادق

ّي وَ أَنْ مِنَ التَوَاضُعِ أَنْ تَرْضَّي بِالمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ تُسَلِمَ مَنْ تَلْقَ»
 1:«تَتْرُكَ الْمِراءُ وَ إِنْ كُنْتُ مُحِقّاً وَ أَنْ التُحِبَ أَنْ تُحْمَّدَ عَلَّي التَقْوَي

 :های تواض  اين است که از نشانه
 .در نشستن به پايین مجلس راضی باشی .1
 .به هرکس برخورد کنی، سالم نمايی .2
 .ولو حق با تو باشد ،مجادله را ترک کنی .3
 .نداشته باشی که تو را به تقوی ستايش کنند دوست .4

                                                 
  .۸7۷، ص 4ج  ؛اصول كافی . 
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های شیطانی که بترای جلتوگیری از اثترات هتدايت      قرآن کريم در مورد وسوسه
 :فرمايد گیرد، می انبیاء صورت می

  1.« هُموَ لِيَعْلَمَ الَذِّينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبِکَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخّْبِتَ لَهُ قُلُوبُ»

حتق را از باطتل تشتخیص دهنتد و      ،هدف اين است که عالمتان و آگاهتان  
هتای شتیطانی جتدا ستازند و در مقايسته بتا        های الهتی را از وسوسته   برنامه

بدانند آيین خدا حق است و از سوی پروردگار جهانیان آمتده و بته    ،يکديگر
  .هايشان در برابر آيین حق خاض  گردد آن ايمان آورده و دل

بلکه آنان را به  ؛خداوند متعال نیز اين مؤمنان راستین را به حال خود رها نکرده 
کند و اين هدايت، موجبات رستگاری و ايمان و عمل  سوی صراط مستقیم هدايت می

 :صال  را برای آنان به دنبال خواهد آورد

رَبهِِمْ أُوْلَئکَ أَصحَْابُ الْجَنَةِ    إِلىَإِنَ الَذِّينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الّصَالِحَاتِ وَ أَخّْبَتُواْ »
 2.« هُمْ فِيهَا خَلِّدُون

ايمان و عمل صال  و تسلیم و خضوع در برابر حق، به انسان اين لیاقتت را   
ايتن سته موضتوع بتا يکتديگر       .بخشد که در بهشت الهی جاويدان گردد می

ع در برابتر  زيرا عمل صتال  میتوه ايمتان و تستلیم و خضتو      ؛باشد مرتبط می
 .رود خداوند متعال، از آثار و نتايج ارزشمند ايمان و عمل صال  به شمار می

امیرالمؤمنینوایازتواضعرسولخدانمونه 

کرد، هرگز اجازه  خوانیم به هنگامی که سواره حرکت می می در سیره پیامبر
 ،شما به فالن مکان برويتد : فرمود بلکه می ؛داد، افرادی در رکاب او پیاده راه بروند نمی

 یو غتذاي  نشستت  حضرت بتر روی ختاک متی    .رسیم آيم و آنجا به هم می من هم می
دوشید و بتر االغ برهنته ستوار     خورد و از گوسفندان شیر می همچون بردگان می ،ساده
 3.شد می

                                                 
 .54 :حج.  
 1۸ :هود. 1

 .11 ، ص  ج؛ االخالق  مكارمو   55  ص ؛ارشادالقلوب. ۸
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حضرت آنتان را در صتدر    .وارد شدند روزی پدر و پسری، بر حضرت علی
طعامی آوردنتد و چتون    تا فرمود امر در برابر آنها نشست ومجلس جای دادند و خود 

حضترت از   .ی ختود را بشتويند  هتا  غذا را خوردند، قنبر آفتابه و طشتی آورد تا دست
جای خود بلنتد شتد و آفتابته را از دستت قنبتر گرفتت تتا آب بريتزد و آن دو مترد          

  .های خود را بشويند دست
ه راضتی شتوم کته شتما آب بتر دستتم       يا امیرالمؤمنین چگون: يکی از آنها گفت

خدا تتو را و بترادری از تتو را     .بريزيد؟ حضرت فرمود بنشین و دست خود را بشوی
در بهشتت ده   ،خدمت به تو دلیلخواهد به  بیند، که هی  فرقی نداريد و برادرت می می

دهتم   قسم متی : آن مرد نشست و حضرت فرمود .برابر همه اهل دنیا به او کرامت شود
ريختت و دستت    گونه که اگتر قنبتر آب متی    به حق عظیمی که بر تو دارم، همان تو را
سپس حضرت آب بر دستان او ريخت و آن مرد دستان  .یيشستی، دستانت را بشو می

 1.خود را شست

 خوفازخدا:فقرهسوم

  :أمانَ الخائفينَ بِأمانِکَ ّيا

 .ی ترسانها ای ايمنی دل ،بخشی خود نبه حق اما 

  :فرمودند امام حسین

كس در قيامت در امان  هيچ 2:«ّيأمَن ّيومَ القيامَةِ إالّ مَن خافَ اهلل فِّي الّدُنيا ال»
  .ه باشّددر دل داشترا كس كه در دنيا ترس از خّدا  آنمگر  ،نيست

  :«لّبُكاءُ مِن خَشيةِ اهللِ نَجآةٌ مِنَ النّاراَ»

 .سبب نجات از آتش جهنم است ،گريه از ترس خدا

                                                 
  .ضیافه النور.  

 .76ص  ،4 ج ؛مناقب ابن شهر آشوب. 1
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!چرا؟؛خداترساز

به چه معناست؟ آيا امکان دارد در عین حال که انستان  « خوف از خدا»اما اصوال 
ترسد، رابطه محبت و مودت نیز با او داشته باشد و به عبتارت  از   از چیزى و کس  م 

 !ترس خود لذت ببرد و برايش امرى مطلوب باشد؟
غیب و تشتويق بته   در فرهنگ اسالم  و در قرآن و روايات، خوف از خدا و تر 

انتد بتا    با اين همه برخ  خواسته. بودنش، امرى انکارناپذير و مسلم است آن و ممدوح
متثال  گتاه    . مايه و ضعیف، در اين مسئله ترديد ايجتاد کننتد   طرح برخ  شبهات ب 

ترستد؛ مگتر ختداى متعتال موجتودى       شود انسان از موجودات وحشتناک م  گفته م 
 ! از آن بترسیم؟ ترسناک و وحشتناک است که

روشن است که اين شبهه، ستخن  بستیار ستبك و کودکانته و پاستخ آن بستیار       
پاسخ همه اين قبیل شبهات، اين است که خوف از خدا در واق  به سبب . روشن است

ختداى  . اعمال خود ما و نظام  است که خداوند براى اعمال زشت مقرر فرموده است
 . ه که در آن، ارتکاب گناه آثارى سوء در پ  داردمتعال نظام هست  را طورى قرار داد

کنتد و اگتر فترد بتا ارتکتاب بته گنتاه         خداوند در روز قیامت انسان را زنده مت  
ايتن نظتام اليتغیتر    . کند برد و عذاب م  مستحق عقاب گرديده باشد، او را به جهنم م 

ان ختويش،  ترسیم که در اثر اعمال زشت و گناهت  جهان هست  است و از آن رو ما م 
مشمول اين نظام گرديم و خداى نتاکرده بته آتتش قهتر الهت  گرفتتار آيتیم؛ بنتابراين         
خداوند موجودى وحشتناک و ترسناک نیست؛ بلکته آنچته ترستناک استت، اعمتال و      
رفتار سوء خود ماست که ممکن است بر اساس نظام  که خداوند مقرر فرموده، متا را  

 . به سوى جهنم و عذاب اله  سوق دهد

آثارخوفازخدا

 :گرددکه به طور نمونه به چند مورد اشاره می خوف از خداوند آثار بسیاری دارد
:پذيرفتنانذاروتذکر.1

فرستاد تا فطرت خدايی انستان را بته    ،خداوند قرآن را که نامه هدايت بشر است
س شود کته در دل ختود، تتر    کسی از اين سخن يادآور فطرت خويش می .ياد او آورد

 :فرمايد خداوند خطاب به پیامبر می. خدا داشته باشد
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قرآن را  !ي پيامّبرا 1 :«طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى إِلَا تَذْكِرَةً لِمَنْ ّيَخْشى»
 را فقّط براي ّيادآوري كسانّي كه از آن. بر تو نازل نكردّيم تا به رنّج افتّي

 .نازل ساختيم ،ترسنّد  مّي [خّدا]

کند مردم را تذکر دهد و فايده اين تذکر را از   ند پیامبر خود را امر میخداو
 : کند ترس معرفی می مردم خدا آنِ

دادن مفيّد  پس پنّد ده اگر پنّد 2 :«سَيَذَكَرُ مَنْ ّيَخْشى* يفَذَكِرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِكْر»
 .شود  متذكر مّي ،ترسّد  مّي ونّد  به زودي كسّي كه از خّدا* باشّد

:قدامبهعملا.2
 : فرمايند می امیرمؤمنان علی

خود را مهیا  ،شود هرگاه از خلق خدا بیمناک می ،چگونه است که بنده»
گذارد و  آمادگی خويش را به بعد وا می ،ترسد  سازد و چون از خدا می  می

  3.«کنم دهد که در آينده عمل خويش را اصالح می وعده می

تتوان تترس     دهند کته هتر ترستی را نمتی      می با اين سخن نشان امیرالمؤمنین
ترس واقعی از خدا، علت اقدام به عمل است و هرگتاه معلتول    .واقعی از خدا دانست

شتود کته    يعنی عمل بنده درست و صال  نگرديده باشد، معلتوم متی   ؛آن موجود نباشد
  .علت هنوز موجود نیست

گترفتن   ال  و پیشتی در قرآن کريم نیز خداترسی يکی از علل مبادرت به عمل ص
 :در خیرات معرفی شده است

 *وَالَذِّينَ هُم بِآّيَاتِ رَبِهِمْ ّيُؤْمِنُونَ  *إنَ الَذِّينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ »
هُمْ إِلَى وَالَذِّينَ ّيُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَ *وَالَذِّينَ هُم بِرَبِهِمْ لَا ّيُشْرِكُونَ 

در حقيقت  4:«أُوْلَئِکَ ّيُسَارِعُونَ فِّي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ *رَبِهِمْ رَاجِعُونَ 
                                                 

 .۸ –  : طه.  

  .2 -6: اعلی. 1

 .  خطبه  ؛البالغه نهج. ۸

 . 7ـ  5۸: مؤمنون .4
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هاي   كسانّي كه از بيم پروردگارشان هراساننّد و كسانّي كه به نشانه
آورنّد و   آورنّد و آنان كه به پروردگارشان شرك نمّي  پروردگارشان اّيمان مّي

هاّيشان ترسان  در حالّي كه دل ،دهنّد  را دارنّد در راه خّدا مّي كسانّي كه آنچه
آناننّد كه در  .داننّد كه به سوي پروردگارشان باز خواهنّد گشت  است و مّي

 .جوّينّد  ها سّبقت مّي كننّد و در انجام آن كارهاي نيک شتاب مّي

:هدايت.3
خیترات   بر آنکه او را پندپذير و عامل به افزون ،خوف و خشیت بنده از خداوند

 .يافتن او را در پی دارد هدايت ،سازد می
در قرآن کريم خداترسی در زمره عتواملی معرفتی شتده کته هتدايت يتافتگی را       

 :شوند  موجب می

إِنَمَا ّيَعْمُرُ مَسَاجِّدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الّصَالَةَ وَآتَى الزَكَاةَ »
مساجّد خّدا را تنها  1:«الَ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِکَ أَن ّيَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَّدِّينَوَلَمْ ّيَخْشَ إِ

كننّد كه به خّدا و روز بازپسين اّيمان آورده و نماز برپا داشته  كسانّي آباد مّي
ّيافتگان  پس اميّد است كه اّينان از راه .انّد و زكات داده و جز از خّدا نترسيّده

 .باشنّد

:مغفرت.4
شتود، مشتمول     افزون بر اينکه انذار پیامبر را پذيرا متی  ،ه خدا ترس استکسی ک

  .يابد بخشايش پروردگار است و پاداشی نیکو می

  2:«إِنَ الَذِّينَ ّيَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَّبِيرٌ»

و پاداشی بتزرگ  ترسند، آنان را آمرزش   آنانی که در نهان از پروردگارشان می
 .خواهد بود

                                                 
 .۷ : توبه.  
 .1 : ملك. 1
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ترستی   ،ترس نهانی .آيه بر ترس بنده از خداوند در نهان تأکید شده است ايندر 
هتای نفستانی و     است که همواره با انسان خداترس همراه است و او را در برابر انگیزه

نمايتد و در حستن فعلتی      کند و حسن فاعلی عمل را تضمین می  شهوانی محافظت می
 .ثیری به سزا داردعمل نیز تأ

:آخرتنیكو.5
کنتد و از اعمتال نادرستت بتاز      ترس از خدا انسان را به راه راست هتدايت متی  

طبیعی است چنین انسانی خانته آخترت    .آورد  دارد و انگیزه عمل صال  را پديد می  می
 : شود مند می های پاکیزه بهره  از روزی ،کند و در بهشت الهی  خويش را آباد می

1:«فَإِنَ الْجَنَةَ هِّيَ الْمَأْوَى *مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَ»
و اما كسّي  

پس * كه از اّيستادن در برابر پروردگارش هراسيّد و نفس خود را از هوس بازداشت
 .جاّيگاه او همان بهشت است

:رضايتخداوند.6
 ،شتود  متی  هديه بنتده متؤمن   ،ای که از خداترسی ترين و زيباترين نتیجه  خجسته

 : کسب رضای خداست

جَزَاؤُهُمْ عِنّدَ رَبِهِمْ * إِنَ الَذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ أُوْلَئِکَ هُمْ خَيْرُ الّْبَرِّيَةِ »
ّيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا جَنَاتُ عَّدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِّدِّينَ فِيهَا أَبَّدًا رَضِ

 2:«عَنْهُ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِّيَ رَبَهُ

آنتتان بهتتترين  ،همتتان کستتانی کتته ايمتتان آوردنتتد و عمتتل صتتال  نمودنتتد  
های بهشت جاودان است کته    باغ ،پاداش آنان نزد پروردگارشان* آفريدگانند

ا از آنهتا  هم ختد  .مانند همیشه در آن می .از زير درختان آن نهرها روان است
خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند؛ و اين مقام واال برای کستی استت   

 .که از پروردگارش بترسد

                                                 
 . 4ـ  42 :نازعات.  
 .۷ـ  ۸: بینه. 1
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پیداکنیم؟خوفچگونه

آيد که از وقوع يك امر ناخوشتايند و خطرنتاک کته     حالت خوف وقتی پديد می
پتس آگتاهی    .شتويم   آگتاه متی   ،ناخوشايندی و ضرر آن زياد و دف  آن دشتوار استت  

تتر   هر چه قوت آگتاهی بیشتتر و يقتین افتزون     .آمدن خوف است ترين شرط پديد  ممه
 .شود  تر و آثار خوف بیشتر پديدار می  احساس خوف قوی ،باشد

آور در رابطه انسان با ختدا،   به اين ترتیب گسترش و تقويت آگاهی از امور ترس
 ،آور افزايش دهیم ور ترسهر چه يقین خود را به انواع ام .برد  مرتبه خوف را باالتر می

 ،يقین بته روز جتزا و وجتود عتذاب آخترت      .خوف ما پايدارتر و شديدتر خواهد بود
بودن خود، يقین به امکان بروز غفلت در هر لحظه زنتدگی و يقتین    وقوف به گناهکار

توانتد ختوف را     هر يك به تنهايی می ،به دگرگونی احوال انسان و احتمال سوء عاقبت
 .ند و آثار خوف را پديد آورددر دل زنده ک

شتدن و تقويتت يقتین     آگتاه  ،بنابراين يك روش برای تحصیل و تقويتت ختوف  
آور است کته ايتن    ها و يادآوری امور ترس  درپی به آگاهی روش ديگر رجوع پی .است

تترين اصتل    مهتم  ؛پذير است  های مختلفی امکان  تذکر به شیوه .نامیم  روش را تذکر می
 .ان خود را در معرض امور تذکر دهنده قرار دهداين است که انس

گويند، يا مطالعته    حضور در مجالسی که از خوف خدا و احوال قیامت سخن می
مجالستت بتا    ،کننتد  آيات و رواياتی که قیامت و ديگر امتور تترس آور را مطترح متی    

د ختوف  توان هايی که به راستی خوف خدا را در دل دارند و امثال اين موارد، می  انسان
عمتل بته    ،کنتد  يکی از کارهايی که ختوف را در دل پايتدار متی    .را در دل تجديد کند
 .مقتضای خوف است

اگر کسی از امور اخروی هراسناک شود و در پی عمتل صتال  برآيتد و از گنتاه     
کند؛ ولتی اگتر گنتاه کنتد و عمتل        پرهیز کند، خوف خود را حفظ و آن را تحکیم می

 .شود رفته حالت خوف در او زائل می هصال  را ترک نمايد، رفت

جوانخائف

را کته   ديد متردم دور جتوان    .کرد سلمان فارس  از بازار آهنگران کوفه عبور م 
وقت  مردم حضرت سلمان را ديدند، از محضر ايشان  .اند گرفتهبیهوش بر زمین افتاده، 
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وقتت    .بتد   بخواند، تا جتوان از حالتت بیهوشت  نجتات يا    يدرخواست کردند که دعا
از ايتن بتازار    .اى نیست مرا عارضه: سلمان نزديك جوان آمد، جوان برخاست و گفت

يادم آمد که خداوند متعتال   .زنند هاى آهنین م  ديدم آهنگران چکش که کردم عبور م 
 : فرمايد در قرآن م 

ه بر گران و عمودهاى آهنين است ك گرز ،براى كفار 1:«وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَّدِّيّدٍ»
 .سر آنها مهيا باشّد
ستلمان بته آن جتوان عالقمنتد      .اين حالت به من دست داد ،تا اين آيه را شنیدم

 مپیوستته بتا هت    آنهتا  و محبت او در دلش جاى گرفته و او را برادر خود قرار داد ،شد
سلمان به بتالین وى   .حالت احتضار افتاد بهدوست بودند تا اينکه جوان مريض شد و 

اى : در اين حال سلمان بته عزرائیتل توجته کترد و گفتت      .نشست شسر آمد و باالى
  !شبا برادر جوانم مدارا کن و نسبت به وى مهربان و رئوف با !عزرائیل

مهربتان و   ،من نسبت به همه افراد متؤمن  !اى بنده خدا: عزرائیل در جواب گفت
 2.مهسترفیق 

عقوبتباآتش

يتا  : ص  آمد و عرض کردخدند که شروزى امیرالمؤمنین با جمع  از اصحاب بو
 .مرا پاک کن ،من به پسرى دخول کردم !امیرالمؤمنین

چتون   .برو به منزل خودت، شايد صفرا يا سودا بر تو غلبه کرده باشد: امام فرمود
روز  .امتام همتان جتواب را فرمودنتد     .باز آمد و اقرار بر عمل ناشايسته کترد  ،فردا شد

روز چهتارم آمتد و اقترار کترد، امتام       .جواب اول را دادندسوم آمد و اقرار کرد و امام 

براى حد ايتن عمتل، سته حکتم       حاال که چهار مرتبه اقرار کردى، پیامبر: فرمود
 .يک  از اين سه را انتخاب کن ،فرموده است
انداختن از بلندى يا با حالت  که دستت و پتا بستته     ،زدن شمشیر بر گردن: فرمود

 .سوزانیدن به آتش ،باشد

                                                 
 . 1: حج . 
 .یكصد موضوع، پانصد داستان. 1
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 تر است؟  کدام يك از اين سه عقوبت، بر من سخت: آن مرد گفت

 .متن همتین را اختیتار کتردم     يتا علت   : سوختن با آتش، عرض کترد : فرمود

برخاستت   .حاضر شدم: عرض کرد .پس خودت را براى اين کار آماده کن: امام فرمود
کته تتو   ام  خداونتدا مرتکتب گنتاه  شتده    : و دو رکعت نماز خواند و بعد از آن گفت

دان  و از عذاب تو ترسیدم و به خدمت وص  رسول اهلل و پسر عموى آن حضرت  م 
او مترا مخیتر در سته     .پاک کنتد  ،ام ام و از او خواستم مرا از آن گناه که انجام داده آمده

خداونتدا از رحمتت تتو     .ام ترين آنهتا را اختیتار کترده    نوع از عذاب کرد و من سخت
 ...!! ام قرار ده  و مرا در آخرت نسوزان  ر دنیا را کفارهخواهم که اين سوختن د م 

کنان خود را بتر آن گتودال انتداخت کته آتتش در آن       بعد از آن برخاسته و گريه
 .کشید شعله م 

گتاه   آن .و اصحاب هم گريته کردنتد   به گريه افتادمنظره مشاهده اين امام از اين 
خداونتد   .ئکته را بته گريته درآوردى   برخیز از میان آتش که مال! اى مرد: فرمودايشان 

 ...! ديگر به اين کار نزديك مشوو برخیز  .توبه تو را قبول کرد
يتا امیرالمتؤ منتین آيتا حتدى از حتدود       : در روايت ديگر دارد که شخص  گفت

هرگاه امتام از طترف خداونتد منصتوب      !واى بر تو: کن ؟ فرمود خداوند را تعطیل م 
  1.خداست که او را بیامرزد توبه کند، بر باشد و گناهکار از گناه خود

                                                 
 .  5ص  ؛هاى زندگى على علیه السالم داستان.  




