
 

 

 

 فضیلت شب قدر و اعمال آن

 اشاره
وا ِإَلى» :ل رسول اّله قا وب  ِه   َو ت  م  ِمْن   اللَّ وِبك  ن   از گناهاان خاود باه ساوی خادا توباه»1:« ذ 

و روایاتی که در ایان زمیناه وجاود دارد،  بیت بنا بر سیره اهلسوم  و  شب بیست
ها بیشاتر  شب از بقیه شباین شب قدر است؛ چون اعمال  ،به احتمال قریب به یقین

هام  ،شابدر ایان این بود کاه  و حضرت زهرا امامان ،پیامبرسیره  .است
کردناد.  خود و هم اهل خانه را برای بیدار ماندن و احیاء و مراسم شب قدر آماده مای

سوم در بستر بیماری بود؛ ولی باه غالماانش فرماود:  و  ستیدر شب ب امام صادق
اماه احیااء را برگاگار و با حالت مریضی آن شب در مساجد برن «مرا به مسجد ببرید»

   2کرد.

 سفارش به خواندن سوره عنکبوت 

: ه اساتفرمود ه وبه خواندن سوره عنکبوت و روم سفارش کرد بسیار امام صادق
وِ  » وَ َة اْلَعْنَكب   س 

َ
َبلا   َمْن َقَرأ

َ
لِه َيلا أ َو َو اللَّ يَن َفه  وِم ِفي َشْهِر َ َمَضاَن َلْيَلَة َثََلَثةو َو ِعُِّْر لدو ِملْن َو الرُّ َجمَّ م 

ه  َعَليَّ ِفي َيِميِنلي ِإْثملًا َو ِإنَّ لِ  َب اللَّ ْن َيْكت 
َ
َخاف  أ

َ
َبدًا َو َا أ

َ
ْسَتْثِني ِفيِه أ

َ
ِة َا أ ْهِل اْلَجنَّ

َ
لوَ َتْيِن أ َهلاَتْيِن السُّ
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ِه َمَكاناً  هر کاه ساوره عنکباوت و روم را در شاب بیسات و ساوم رمضاان » 1«:ِمَن اللَّ
دا سوگند که او اهل بهشت است و هرگاگ کسای را از ایان ساخن تالوت کند، به خ

کنم و ترآ آن ندارم که خداوند بر سوگند من گناهی بنویسد و به راساتی،  استثنا نمی
غیار اماام کسای این تعبیر محکم را  «.این دو سوره در نظر خدا جایگاهی بلند دارند

قسام خاورده و  قاماام صااداسات کاه یان ماورد افقاط در  .تواند بیان کند نمی
چون ایان دو ترآ آن را ندارم که خداوند بر سوگندم، گناهی بنویسد؛ که  :فرماید می

 مهمی دارند.بسیار سوره پیش خدا مکان و منگلت 

 عمل در ماه رمضان  نیتوبه، بهتر 

از  اسات.توبه و اساتغفار خاالس از اعماال گذشاته  ی قدر،ها بهترین اعمال در شب
توبه و بازگشات باه ساوی درباره ماه مبارک رمضان،  خدا جمله سفارهای پیامبر

اس  »خداست:  َها النَّ يُّ
َ
ْم   ِإنَّ   أ َسك  ْنف 

َ
ْم   أ ْعَماِلك 

َ
وَنٌة ِبَ م  َمْره  وَها ِباْسِتْغَفاِ ك  فُّ هاای شاما در  جاان 2«.  َفك 

قلب انساان را  ؛ها را سنگین کرده جان ،اعمال ناشایست اگرو اعمال شماست. چه بس
 ،اساتغفار و توباه اسات.حجاب و ظلمت و تاریکی ایجااد کارده و برای انسان  سیاه
اش را گام  فرض کنید کسی که در بیابانی همه توشههاست.   یها و بد کننده زشتی پاک

یاباد،  شاود کاه نجاات می شنود و امیدوار می ای را می کرده باشد، وقتی صدای قافله
اش بیشتر از ایان  دا از توبه کردن بندهشود؟ خ چقدر از شنیدن این صدا خوشحال می

ه  اَ »خدا فرمود:  رسولشود.  خوشحال می َشدُّ َفَرحلًا ِبَتْوَبلِة َعْبلِدوِ   للَّ
َ
لْؤِمن  أ خادای  3؛...« اْلم 

کسی که در میاان بیاباان، زاد تا خشنود خواهد شد بیشتر  اش بندهمتعال از توبه کردن 
امیدی کامل  ده مردن و جان دادن شده و در نااش را گم کرده و تنها مانده، آما و توشه

 به گوشش برسد.  است، دهنده ای که نجات صدای قافلهناگهان قرار گرفته، 

 ا، رمز اجابت دعبیت توسل به اهل

رسیدن به کماالت و مقاصد، خود ما هستیم؛ و گر نه خادای  تفرمود: مان امام باقر
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ةِ   اْلَفْضِل   َم َيا َداِِ »: متعال، لبف و عنایتش دائم است يَّ  «کن فیکاون»خگائن خدا  1«.َعَلى اْلَبِر
نقاس و کمباودی در خادایی خادای متعاال  .است و هر چه اراده کند، خواهد باود

باا  و او را صدا بگناد  دوست دارد بنده .بخشنده استو دهنده روزی نیست. خداوند 
 .او مناجات کند

ه  » ی آمده است:در روایت ا و   ه  َيا اللَّ   َيا اللَّ لَك   ِقيلَل   َعَُّْر َمرَّ ْيلَك َملا َحاَجت  اگار کسای ده  2.«َلله  َلبَّ
خاواهی؟ هار چاه  آیاد: لبیا  بناده مان، چاه می بگویاد، جاواب می« یا اّله »مرتبه 
یکای از رمگهاای  آماده اساتدر روایت دیگاری  :دهم خواهی، بخواه که من می می

در شب احیااء،  حضرت است. آنبیت  و اهل اجابت دعا، واسبه قرار دادن پیامبر
دهیم کاه از ایان  دهیم و هم خدا را به خودش قسام مای هم قرآن را واسبه قرار می
اند وقتی مهماانی بار شاما وارد  به ما یاد داده بیت اهلقسم باالتر در عالم نیست. 

کنناد، عمال  ماا امار میآنچه به قبعاً آنها به  .ولو کافر هم باشد، به او اکرام کنید شد،
که بارای دعااء و احیااء کسانی شویم. در میان  کنند. ما هم در خانه خدا مهمان می یم
هایشان پاک  های نابالغی که دل بچه ،گناه های معصوم و بی ربانی، بچه یروند، علما می

خادای  ،هساتندهام های جانباز و شهدا  شکسته، خانواده و صاف است، مادرهای دل
جمعای احیااء،  در دعاای دساته  مسالماً  دهد، ار میهمه را مورد الباف خود قرمتعال 

 لبف و نظر خدا شامل حال ما هم خواهد شد.
 دهیم: ، ابتدا ده بار خدا را به خودش قسام مایدهیم ما در دعا، قرآن را واسبه قرار می

 ترین خلقش، چهاارده معصاوم به عگیگترین و محبوب سپس او را  3،«ِبَک َيا الّلله»
و  اگار کسای خادا را باه حاق پیاامبر»آماده اسات: ایات رو. در دهیم قسم مای

هاایی کاه اهال جهانم  آن «.شاود عایش مساتجاب میدقسم دهد، قبعاً  بیت اهل
رماگی  بیات اناد؛ زیارا ناام اهل کردهرا فراموش  بیت و اهل هستند، پیامبر
دعاایش هاا متوسال شاود،  کند و هر کسی به این نام خاموش میرا ها  آتشاست که 
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 گردد.  ب میمستجا
اسات؛ هار کاس  بیت و اهل رمگ اجابت دعا، توسل و واسبه قرار دادن پیامبر

این رمگ یادش باشد و خدا را به این خانواده قسم بدهاد، قبعااً دعاای او مساتجاب 
 خواهد شد.

هگار باار خادا را قسام  ، دعایی که سراسر نام خداست؛ دعایی کهدعای جوشن کبیر
َم » :دهیم می ه     اللَّ

َ
ََ أ َك   ِفي  ِلي  ِذْن ِِ َعا َلِتك  د 

َ
ْبَجاَنَك » 1،« َو َمْسَ ََ   َيا َا ِإَلهَ   س  ْن

َ
کاه  2«اْلَغلْوَث   اْلَغْوَث   ِإاَّ أ

گروهی در این ایام قارآن را واسابه قارار  استبعید  دهد.از آتش جهنم نجات ما را 
صافات او  را واسبه قرار دهند و هگار بار ناام خادا و اساماء و معصومیندهند، 

شود و لباف و نظار خادا  دعا مستجاب می  خداوند اجابت نکند. مسلماً بخوانند، اما 
 شامل حال ما خواهد شد.  

 صلوات، سبب شفاعت پیامبر

بعضای از شود و  می بیت انسان از شفاعت اهلسبب محرومیت  اعمال ،بعضی از 
سابب کاه  ییگهاییکی از چ کند. می اهل بیتشفاعت انسان را مشمول کارها هم 

ذکر صلوات است؛ چون صالوات،  شود، بیت شود، انسان مشمول شفاعت اهل می
ماا وقتای  اسات.هام مساتجاب  و این دعاااست  بیت اهلو  دعا برای پیامبر

 نازل کن؛ قبعااً بیتش  اهلو  گوییم: خدایا! درود و لبف و رحمتت را بر پیامبر می
ا هم به دنباال خواهاد داشات. از هماین ر پیامبرو پاسخ  این دعا مستجاب است

ى  َمْن  ىُّ َيا َعلِ »روست که حضرت فرمود:  لَّ   ىَّ َعلَ   َصلَّ َْ َله  َشلَفاَعِتي َو َللْو   َيْومو   ك  لَّ َلْيَلةو َوَجَب ْو ك 
َ
أ

ِر  ِِ ْهِل اْلَكَبلا
َ
صالوات بفرساتد، بر من شب،  کسی که هر روز یا هرای علی! » 3:«َكاَن ِمْن أ

از این فرصت خاوب  «باشد اهل گناه کبیره حتی اگرشود؛  ن واجب میشفاعتش بر م
 ین عمل خودمان را نجات دهیم. استفاده کنیم و با ا

 ی زد د  ک دم    بوآا  طادب   گدم  مخون خدوبا   ک دم  ب  و د ا ی ته که خدود بد آ  دی  آدد   
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 گددمدن خددود م  ددر  خددم در ددم گددا کددوآ 

 دآ  ن  د ي یم که بز دت   دوس دشد     گم

 خدد طم  کددم بقددی ندديه رددذ مد  يزدد   

 بگد ن یتدودن آد بده گد دف    ت يه بم  د ا ب  

 د م دد  ب  ددر  دا خسمو دديم ا د  دد ن   

 بدده خدرد بدد آ گدذدبا حدد نر   کد ب خددود گدم  
 

 دآ بدد د  ک ددمرددم ح  يدد  ن ددم شدد و کددا کدده 

 م چ ددر رددما آدد  ک ددم يدد ددين بدد   د  

  زددم دآ یقددن رمدک ددر  وبق شدد د  ک ددم   

  زددم دشدد    ب بگددم  ندده   دد د  ک ددم     

 زدد  م شددوا نم دد د دل دنتدد د  ک ددم ی گددم

 1ن که بد  بکد  خدرد ددد  ک دم    يدا بس   
 

 شب بیست و سوم، شب قدر

احتمال اینکه شب بیست و سوم، شب قدر باشد؛ بسایار زیااد از روایات، بر برخی بنا
رمضان است و بهترین شب مااه رمضاان هام شاب قادر  هبهترین ماه سال، ما است.
اْلَقْدِرَف» :است ِمْنَلْیَلةو  «.شب قدر از هگار ماه ارجمندتر است»  2«:َشْهرَأْلِفْیر 

تمام مالئکه به همراه ملکه روح  و شود رات ی  سال در شب قدر مقدر مییتمام تقد
 به محضر اماام زماان ،است  تر که اعظم مالئکه است )حتی از جبرئیل هم مقرب

هاا  م که بهترین مصلحتاز خدا بخواهی با عظمت در این شبپس شوند.  مشرف می
 و تقدیرها را شامل حال ما کند.
ناازل شاده اسات؛  آنباه خااطر خااص ی  سوره عظمت این شب تا آنجاست که 

 باه پیاامبردر این ساوره کلمه قدر آمده است. خداوند  اش، در هر آیهای که  سوره
هشتاد  معادل ،از هگار ماهشبی که  ؛دانی شب قدر چه شبی است فرماید: تو چه می می

 .است تر با فضیلت ،سال عمر

 ،های نوزدهم و بیست و یکم رمضاان شب حضرت زهرادر روایت آمده است که 
 ،شباین خاطر اهمیت ه ولی در شب بیست و سوم ب ،داشتند ها را بیدار نگه نمی بچه

 یعربادر روایت دیگاری آماده اسات کاه داشتند.  تا صبح بیدار نگه میحتماً آنها را 
توانم به مدینه و باه  ی  شب میفقط سال هر عرض کرد: من در  به پیامبربیابانی 

. «شب بیست و سوم رمضان بیاا»کدام شب بیایم؟ حضرت فرمود:  ،خدمت شما بیایم
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ای بیمار  به اندازه امام صادقدر عظمت این شب در روایت دیگری آمده است که 
مارا بلناد »و ساوم فرماود:  اما در شب بیستبرخیگد، از جایش توانست  که نمیبود 

 1«.کنید و به مسجد ببرید

اگار » ی با عظمت برای یکدیگر دعا کنیم؛ زیرا در روایت آماده اساتها در این شب
کسی برای دیگری دعاا کناد، خداوناد هاگار برابارش را بارای خاودش مساتجاب 

 2«.کند می

 صدقه دادن

هام اجابت دعاا سبب که  صدقه دادن است ،از اعمال بسیار مهم شب قدردیگر یکی 
کناد، ساخاوت اسات. در  شود. یکی از اعمالی که رحمت خداوند را جلاب مای می
کاس باه شااخه ایان درخات  درختی بهشتی است؛ هر ،سخاوت ی آمده است:روایت

را کشد. در روایت دیگری یکی از صفات مؤمن  چنگ بگند، او را به طرف بهشت می
از حیلاه و بایاد  بیات توسال باه اهالها با  در این شباند.  معرفی کردهسخاوت 

از او غافل نباشیم؛ شیبانی که توانسات مکرهای شیبان به خداوند متعال پناه ببریم و 
اش ناابود کناد، او را فریاب داد و باه  هشتاد سال عبادت ی  عابد را با مکر و خدعه

 عمل قبیح زنا مبتال کرد. 

 پرست نه مردم ،خداپرست باشیم

یعنی قدرتشان از خداسات و ؛ بیت اهلحتی   خداوند هستند؛ ها محتاج همه انسان
خاواهیم از ایان  به ایان معناسات کاه می توسل ما به ائمهمستقل از خدا نیستند. 

ما را به ساوی خادا دعاوت  و هستند «داعی اّله » به خدا برسیم. معصومینطریق 
 روست کاه وقتای، به عبارتی واسبه فیض بین ما و خداوند هستند؛ از همین کنند می

کردناد،  باه گناهانشاان اقارار مای معصاومین یکی از حضرات نگدبعضی از افراد
 شدند. ناراحت می ائمه

ای نیسات؛ زیارا سابب رفاتن آباروی  کار پسندیدهاهل دنیا نگد گدایی و درخواست 
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در کناد.  را آبرومند می، انسان و خداوند متعال ائمهشود؛  اظهار نیاز نگد  انسان می
مشاکل اقتصاادی داشات. همسارش  شخصی در زمان پیاامبریت آمده است روا

 پیاامبر ای نگد در میان بگذار. در جلسه اصرار کرد که این مشکلمان را با پیامبر
ْيَناو  »قبل از آن حضرت فرمود:  ، امامبرح کندمشکلش را آمد و خواست  ََ ْع

َ
َلَنا أ

َ
َمْن َسَ

ْيَناو    َو َمِن اْسَتْغَنى
َ
ل  أ دهایم؛ ولای اگار از  هر کسی از ما درخواست کند، به او مای: »« هاللَّ

وقتای باه او درخواستش را مبارح نکارد و . «کند نیازش می خدا بخواهد، خداوند بی
جریاان را تعریاف کارد. همسارش به پیامبر گفتی؟ همسرش پرسید: خانه برگشت، 

مارد روز بعاد ت. خیلی تنگ اسادستمان  ؛بگو گفت: فردا باز هم برو و به پیامبر
دوباره همان جمله را قبل از اینکه صاحابی و حضرت رفت  مجدداً خدمت پیامبر

کند، فرمود. روز سوم هم رفت و باز همین جریان تکارار شاد.  ش را مبرحدرخواست
 گفت: من دیگر از پیامبرلذا اوست.  این شخس فهمید که واقعاً مقصود پیامبر

ه ای از یا  نفار قارض گرفات، هیاگم جمات چیگی نخواهم خواست. رفت و تیش
توکل کرده باود، کام کام کاارش گرفات و  از آنجا که به خدافروخت.  کرد و می می

 1اش خوب شد. وضت مالیکشی خرید و  خودش تیشه و غالم و مرکب برای هیگم

نیازهایمان را از خدا بگیریم، عگت و بگرگیمان هام در دنیاا و  ،توانتم با توکلباگر ما 
ها هام  همانبه   در حالی که اگر از خلق خدا خواستیم،آخرت حفظ می شود؛  هم در
باه ساوی کسی که به خاطر دنیا »فرماید:  می منینؤشویم. امیرالم نیازمند میدر دنیا 
باه نسابت اکثار ماردم دنیاا  2.«رود دست دراز کند، دو سوم دینش از باین مایمردم 

کسی که به خاطر دنیا و کنند.  و احترام میضت ابه سبب ثروتشان تو ثروتمندان و اغنیا
پاس حتای در باه پرست است.  بتدر حقیقت کند،  نفس خود به غیر خدا تعظیم می

وقتی ماردم بعاد از کناار زدن نباید به مردم التماآ کنیم.   دست آوردن ی  رأی هم،
ند را به مس علیخواستند تا امام  با التماآرفتند و  عثمان، خدمت امیرالمؤمنین

 تار ارزش ناگدش، بیحضرت قسم خورد که این ریاست و مسند در  ،نشانندبخالفت 

                                                           

 .529، ص 3؛ ج لکافیا؛ یعقوب کلینی. محمد بن 5

 .103، ص 333؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت البالغه نهج. شریف الرضی؛ 2
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 1ش است.دار از کفش وصله
اماام ای داشتند و دارناد.  نگد مردم جایگاه خاص و ویژه امام خمینی نندما یبگرگان
دهند، اگر مار  بار خمینای  فرمود: اینکه مردم شعار درود بر خمینی می می خمینی

ماردم هایچ ؛ یعنی به دنبال جلب نظر مردم نیست. کند برای من فرق نمیهم بگویند، 
از ماا اندازیم تا ماردم  به سختی و زحمت میخودمان را اما ما خیری برای ما ندارند، 

ر چه داریم از لباف و که ه یخداوندباشند؛ در حالی که برای جلب رضایت راضی 
 کنیم.  عنایت اوست، تالش نمی

 دیيد    دمو   بدم  دبب     بم دب 
 

 2  ر دبه چ ر ی ي م که خود ه کم ب 
 

باا هواپیماا  امام خمینیوقتی ش بود. خالص توحید خمینیی  ویژگی بگر  امام 
. اماام پرسایداز احساآ آن لحظاه اماام آمد، خبرنگار خارجی  از پاریس به ایران می

نیست پیش خلق  ؛همیشه پیش خداست ،فرمود: احساسی ندارم. دل من، احساآ من
قلب امام به خادا وصال باود. در واقت زده یا شاد کنند.  که با تجمعشان من را شگفت

بایاد پرساتی،  باه جاای ماردمایم.  شادهشرک خفی دچار ببندیم، دل اگر به غیر خدا 
از جاان و مردم همه  ه بود؛و بنده خدا شد هخداپرست باشیم. امام دلش را به خدا داد

شرکت کردند. بایاد باا پیکرش ها نفر در تشییت  میلیوندل دوستش داشتند تا آنجا که 
هایچ کسای ؛ یعنای کنناد نه با مردم؛ چون مردم هیچ وقت صلح نمی ،خدا صلح کنیم

 تواند برای همیشه مردم را از خودش راضی نگه دارد. نمی

آمدند و  همه بگرگان مشرکان نگد ابوطالب، عموی پیامبردر روایت آمده است که 
بهتارین و زیبااترین دختاران  ؛دهایم خواهد به او مای هر چه می مد بگوگفتند: به مح

گاذاریم؛ فقاط باه  طال و ثروت در اختیارش مای ؛دهیم عرب را در اختیارش قرار می
عرض کرد،  پیامبرخدمت ابوطالب جریان را وقتی های ما کاری نداشته باشد.  بت

اه را در دسات چاپ اگر خورشید را در دست راست و ما !ای عمو»حضرت فرمود: 
                                                           

 .77، ص 22. همان؛ خببه 1
 .254، ص 323؛ به کوشش خبیب رهبر؛ غگل شماره دیوان حافظ ؛الدین محمد حافظ شیرازی شمس. 2

 



   161فضیلت شب قدر و اعمال آن  

 

ایان در . «من بگذارند تا من از هدفم و خدایم دست بردارم، این کار را نخواهم کارد
چیگی از مردم نخواست و اگار هام  ،هایش در مقابل زحمتحالی است که حضرت 
، باه خااطر خاود «بیاتم بدهیاد مگد زحماتم را با محبت به اهل»طبق آیه قرآن فرمود: 

 هستند. بیت مستقیم اهل مردم بود؛ چون تنها صراط

اول اینکاه » :تا وصایت خصوصای داشاتند هایشان دو مرحوم عالمه قاضی برای بچه
خاناه  باه در  اگار  «مرجات تقلیاد باشاند.؛ حتای اگار نرویدمردم خانه  هیچ وقت در  

ست کاه آنهاا تجلای خادا و نمایناده او روی زماین رواین از رویم،  می بیت اهل
واسابه فایض باین ماا و خاودش قارار داده اسات؛ چاون  آنهاا را ،هستند. خداوند

در پیشگاه خداوند متعال آبرومند هستند. اگر آنها را پیش خداوند واسبه  بیت اهل
باب اّله است  ،منینؤامیرالم دهد. قرار میعنایت را مورد ما خداوند هم قرار دهیم، 

 1.تواند دست ما را بگیرد و ما را به خداوند متعال برساند می

در عراق ی  همسایه داشت کاه از فرمانادهان حکاومتی آن زماان و یکی از شیعیان 
مارد کارد. یا  روز  اش را اذیات مای سنی همسایه شیعهفرد سنی متعصبی بود. این 

شاکایت  منینؤباه امیرالما از تاوو روم  مایبه نجاف اش گفت:  شیعه به همسایه
بکن. شیعه به نجف آماد و باه خواهی  کاری می هرو گفت: برو مرد همسایه کنم.  می

روم، مگر اینکه شاما انتقاام  من از حرم شما بیرون نمی !حضرت عرض کرد: آقا جان
بگیریاد. کمای گریاه و زاری کارد، خساته شاد و خاوابش بارد. مارد من را از این 
فرماود: حضارت را در خواب دید و هم همان درخواستش را کارد.  امیرالمؤمنین

چرا ببخشم؟ حضرت فرمود: به  !ببخش. عرض کرد: آقا جانرا به خاطر من مرد این 
کرد، چشمش  خاطر اینکه این شخس روزی با سربازانش از صحرای نجف عبور می

به گنبد و بارگاه من افتاد، به احترام از مرکبش پیاده شد و تا زمانی که گنباد و بارگااه 
 دید، به مرکبش سوار نشد. من را می

 دوشت ن بد کج  ک دم  حدموم  
 

 2تددو کدده بدد  د ددن  ن یظددم ددبا     
 

                                                           

  .439، ص 5؛ ترجمه علی سلگی نهاوندی؛ ج ارشاد القلوبحسن بن محمد دیلمی؛ . 1
ل ح  بن عبداّله 2  ؛ مقدمه.گلستان سعدی؛ سعدی. ُمص 
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اش  خاناهگذرم. وقتای کاه باه  شیعه گفت: چشم، من به احترام شما از ایشان میمرد 
مارد شایعه را از من نگرفت؟ وقتی  سنی گفت: چه شد؟ چرا  انتقام تومرد برگشت، 
 منینؤفرمانده سنی منقلب شد و باه والیات امیرالما برایش تعریف کرد،جریان را 
 د و شیعه شد.داشهادت 

 منینؤمنتظار امیرالما یانهمه شیع در روایت داریم هنگام خارج شدن روح از بدن،
ما هیچ آبرویای در پیشاگاه خداوناد  1است. به والیت علیشان و همه امیدند هست

از  ،است کاه خداوناد باه احتارام آنهاا بیت متعال نداریم؛ تنها امیدمان آبروی اهل
 گناهان ما هم بگذرد. 

                                                           
 .595، ص 3؛ ج بحاراالنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1


